Årsredovisning för verksamhetsåret 2006

Definitioner
Med “Central Asia Gold” , “CAG” eller “Bolaget” avses Central
Asia Gold AB (publ) med svenskt organisationsnummer 5566594833 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 2007
Central Asia Gold ABs räkenskapsår är 1 januari–31 december.
Bolaget lämnar under 2007 återkommande ekonomisk information enligt följande:
Bokslutskommuniké:
Delårsrapport (1) jan–mars 2007:
Delårsrapport (2) jan–juni 2007:
Delårsrapport (3) jan–sept 2007:

23 februari 2007
30 maj 2007
29 augusti 2007
28 november 2007

Årsstämman den 12 juni 2007
Årsstämman kommer att hållas i Stockholm på Operakällaren,
Karl XII:s Torg, 111 47 Stockholm, med början kl. 15.00. Aktie
ägare som önskar deltaga måste:
i)	Vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda
aktieboken på avstämningsdagen som är den 5 juni 2007. 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 2007. Detta bör göras i god tid.
ii)	Anmäla deltagandet till Bolaget senast den 7 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:
En av de första guldtackorna producerade i det
nya processverket på Tardanfyndigheten.
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Verkställande direktören har ordet

Aktiekurs samt antal omsatta aktier per dag
i Central Asia Gold 29 mars 2005–7 maj 2007
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Aktiekursen i blå linje och höger skala.
Dagsomsättning i antal miljoner aktier i
staplar och vänster skala.

VD Torbjörn Ranta

Bästa aktieägare,
Året 2006 blev händelserikt för vårt bolag Central Asia Gold AB:
Tardan

För det första fick vi vara med om att vår gruva Tardan i det
absoluta slutet av året sattes i provdrift då den länge efterlängtade
processanläggningen togs i bruk. Anläggningen är inte stor i ett
globalt gruvperspektiv då dess bearbetningskapacitet är 100 000
ton malm per år. Den är dock kompakt, effektiv och innehåller
såväl ryska komponenter som utländska. Ett gravimetrisk processverk är naturligtvis ingen produkt av raketteknologikaraktär. Icke
desto mindre krävs det en gedigen kunskap för att få processverket att arbeta optimalt för att över tiden ge den eftersträvade
mängden guld. Vi förlitar oss på att vår erfarne anrikningschef
Nikolay Doroshenko kommer att ombesörja detta så som han
redan med god framgång har gjort med vår lilla referensanläggning Kopto alldeles i närheten av Tardan. I processverket bearbetas den inkommande malmen i olika steg via krossning, malning,
blötläggning, centrifugering och sänds sedan ut på skakborden.
Ur denna gravimetriska process frigörs så en del fritt guld som
direkt kan smältas ned till tackor. Denna andel är kring 50%
av det inkommande guldet i malmen. Den resterande andelen
guld måste bearbetas kemiskt innan den frigörs. Den kemiska
bearbetningen, lakningen, kommer vi att kunna starta i början
av 2008 enligt planerna. Först då kommer vi att få den riktigt
attraktiva lönsamheten på vår anläggning. De första månaderna
av arbete i den nya anläggningen tyder på att vi når förväntad
effektivitet i den gravimetriska processen. Det kommer dock att
ta ytterligare någon tid innan alla steg i arbetet inklusive vår personal på plats är helt intrimmade.



Expansion

Som vi berörde i den föregående årsredovisningen har vårt
företag kontinuerligt utvärderat även förvärvsdriven expansion.
Under 2006 fattade vi beslut om att förvärva två stora existerande guldprojekt – en alluvial guldproducent och en redan fastställd gruva – bägge belägna i Irkutskregionen, som nu väger lika
tungt eller tyngre än Tyvaregionen i vår koncern. I Irkutsk, som
är en av Rysslands ledande guldcentra, beslutade vi redan under
våren 2006 att utvärdera gruvprojektet Kopylovskoye. Detta är
en gruva med idag ca 240 000 oz (drygt 7 ton) av fastställda
guldreserver. Potentialen som har identifierats av våra geologer
är dock betydande. De existerande guldreserverna har bara blivit
åsatta till ett djup om ca 30 m trots att malmkropparna tydligt går
ner på djupet.Vidare har identifierats att malmkropparna i längdriktningen heller inte har en klar avgränsning. Sannolikheten att
denna fyndighet är av betydande storlek, med vilket menas mer
än 1 miljon oz (mer än 30 ton) av guldreserver, är förhållandevis god. Detta mot bakgrund av att malmkropparna alltså inte
är avgränsade i någon riktning och också mot bakgrund av att
det finns ett antal geologiskt snarlika guldfyndigheter i närheten
med mycket stora guldmängder. I synnerhet ligger drygt 100 km
norr om Kopylovskoye Rysslands i särklass största guldgruva vid
namn Suchoy-Log. Detta projekt innehåller omkring 1 000 ton
guldreserver motsvarande 30 miljoner oz.
Central Asia Gold bedömer därför att vi i form av Kopylovskoye besitter ett gruvprojekt av möjlig världsklass. Tilläggas skall
att Kopylovskoye inte är outvecklat. Förutom att ett omfattande
geologiskt arbete har bedrivits där såväl på sovjettiden som efter
Sovjetunionens sönderfall finns även en rimlig infrastruktur. På
plats finns ett vägnät in öppet året runt. Vidare finns ett existe-

rande processverk på plats med en bearbetningskapacitet om ett
par hundra tusen ton malm per år. Detta verk är dock i första
hand avsett för utvärderingsarbete, det vill säga stora mängder
malm kommer att bearbetas som en del av den fortsatta utvärderingen. Redan detta kommer att ge vissa guldmängder, men en
slutlig utbyggnadsplan kommer att förutse byggandet av ett helt
nytt processverk, möjligen i kombination med att kapaciteten
i det existerande verket utökas. Vi vill dock klart understryka
att vi inte planerar att påbörja någon storskalig produktion på
Kopylovskoye förrän under 2009. För att göra klart utvärderingen åtgår nämligen ett omfattande arbete, och sådant skall ej
forceras fram utan skall göras lugnt och metodiskt. Vår personal
på Tardan-fyndigheten har visat att de under en tvåårsperiod har
lyckats med att göra ett utvärderingsarbete, projektera en fabrik,
upphandla byggnationsarbete och sätta processverket där i produktion. Arbetet på Kopylovskoye i Irkutsk är detsamma, det är
bara det att projektet är större i volym.
Projektfinansiering av utvärderingsfasen på
Kopylovskoye

Företagsledning och styrelse i CAG är alltså övertygade om att
Kopylovskoye-projektet innehåller mycket mer guld än vad som
är fastställt idag. Det är dock viss skillnad på att vara övertygad och att veta säkert. För att nå den senare graden av övertygelse krävs ett utvärderingsprogram omfattande kompletterande
datainsamling i form av dikesgrävning, borrning på djupet och
processning av stora mängder malmprover.Vår geologiavdelning
har tagit fram ett lämpligt arbetsprogram. Det bedöms ta mellan
ett till två år att genomföra och kostnadsberäknas till omkring
10 miljoner US-dollar. Då CAG idag inte har några överskjutande kassamedel måste externt kapital säkras för att genomföra
utvärderingsprogrammet. På detta utvecklingsstadium talar vi
om egenkapital antingen i form av en nyemission av aktier i
moderbolag eller i form av att ta in partners på dotterbolagsnivå.
Efter att noggrant ha studerat frågan har slutsatsen dragits att en
partner, eller projektfinansiering, är att föredra framför en ytterligare nyemission av aktier i CAG. På så vis fattade en extra bolagsstämma i CAG i slutet av april 2007 beslutet att sälja ut 25% av
ägandet till Kopylovskoye till ett konsortium av professionella
investorer. Likviden för ägarandelen skall vara just 10 miljoner
US-dollar. När affären väl blir genomförd får alltså våra geologer
tillgång till nödvändigt kapital för en metodisk utvärdering av
Kopylovskoye utan att vi tynger vår börskurs med en nyemission av aktier. Å andra sidan har CAG gått ner till en ägarandel
om 75% av Kopylovskoye. Det är vår uppfattning, förhoppning
och tro att denna affär skall kunna visa sig vara väldigt förmånlig
för såväl CAGs existerande aktieägare som för det involverade
konsortiet av investorer.
OOO Artelj Lena

När våra egna geologer väl var på plats i Irkutsk fr o m våren
2006 för att göra verifieringsarbete inför förvärvet av Kopylovskoye skapades direkt en mängd nya kontakter. När geologer från
olika platser i världen samtalar med varandra utbyts snabbt kunskaper och intressen. Som ett resultat därav identifierade Central
Asia Gold snabbt ett annat förvärvsobjekt i närheten, nämligen
det alluvialt guldproducerande företaget ”Artelj Lena”. Detta f d
arbetarkollektiv har historiskt producerat omkring 1 miljon oz
guld (30 ton) och är därmed en etablerad guldproducent. Företaget ägdes fram till slutet av 2006 av sina anställda. Kvar att producera i detta företag finns idag ca 6 ton (180 000 oz) av guldre-

server. För att säkra sina arbetstillfällen började då Artelj Lena att
minska den årliga guldproduktionen. För Central Asia Golds del
var passformen god. Artelj Lena har en erfaren och kunnig lokal
organisation belägen precis i närheten av Kopylvoskoye. Artelj
Lena har därtill en maskinpark som idag till största delen endast
utnyttjas under den varma delen av året p g a säsongsmönstret
där. Slutligen kan Artelj Lenas arbetare allteftersom de alluviala
fyndigheterna slutproduceras föras över för kontinuerligt arbete
på Kopylovskoye. Därför är det nu Central Asia Golds mål, som
den nye ägaren av Artelj Lena, att producera kvarvarande alluvialt guld där på kortast möjliga tid. Produktionsplanen för Artelj
Lena 2007 omfattar 800 kg guld (25 000 oz), varav som vanligt
nästan allt detta guld kommer att produceras under det tredje
kvartalet av året.
Belopp och emissionskurser vid riktade
nyemissioner i CAG 2004–2007
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Övriga förvärv

Förutom ovan berörda två stora projekt var Central Asia Gold även
aktivt på auktionsfronten under 2006. Som vi tidigare omtalat
förekommer regelbundet publika auktioner avseende mineraltillgångar i Ryssland. Det innebär att den ryska staten säljer ut sådana
tillgångar som under sovjettiden prospekterats fram. Emellanåt är
objekten mycket stora, ibland mer ordinära. I vårt fall deltog vi
framgångsrikt 2006 på två auktioner i vårt närområde i Sibirien.
I det första fallet handlade det om Tyvaregionen, där fyndigheten
Karabel-Dyr såldes ut. Central Asia Gold hade tidigare försökt
att få en prospekteringslicens kostnadsfritt utan framgång. Nu
auktionerades istället en prospekterings- och produktionslicens
ut med 25 års löptid. Central Asia Gold blev vinnare av auktionen
efter att ha betalt omkring 400 000 USD, vilket faktiskt endast
motsvarar 0,3 USD/oz av mineraltillgångar på detta objekt givet
ett totalt tonnage av mineraltillgångar om drygt 1,3 miljoner oz.
Fyndigheten har blivit föremål för omfattande utvärderingsarbete
och malmerna har t o m provanrikats framgångsrikt. Karabel-Dyr
ligger visserligen ca 200 km från Tardan, men självklart finns samordningsfördelar då Central Asia Gold har kontor i regionen och
flera hundra anställda där i övrigt.
I grannregionen Khakassien köptes även en fyndighet – Uzhunzhylsky – in på auktion. Detta objekt är inte fullt utvärderat
men har ändå i startskedet ca 500 000 oz av guldmineraltillgångar registrerade. Detta objekt köptes in för ca 0,4 USD/oz av
guldmineraltillgångar.



Det bedöms att bägge dessa auktionsobjekt har en mycket god
potential givet kapitalinsatserna som gjorts så långt.

Det internationella guldpriset i USD/oz, 2005–2006
700

Produktionsmål

Redogörelsen ovan visar att Central Asia Gold har expanderat
kraftigt under året som gått. Guldproduktionen 2006 från våra då
två producerande fydigheter Kopto och Artelj Tyva blev knappt
311 kg eller 10 000 oz. Under 2007 tillkommer så produktionen från Tardan och Artelj Lena, vilket gör att vi hoppas kunna
nå en total produktion under 2007 om ca 1 400 kg. Eftersom
majoriteten av guldet 2007 produceras alluvialt via Artelj Lena
och Artelj Tyva kommer den absolut största delen av denna produktion att produceras och säljas under det andra halvåret p g a
säsongsmönstret i de alluviala bolagen (produktion endast under
maj–oktober varje år). Om vi når upp till detta produktionsmål
är det i så fall en rejäl ökning jämfört med 2006.
För 2008 skall sedan produktionen öka ytterligare genom att lakningssteget i Tardan kommer i bruk och genom att vi förhoppningsvis även hinner inleda produktionen av låghaltiga guldmalmer på Tardan, vilket vi berättade om i förra årets årsredovisning.
Därmed skall om allt går väl Central Asia Gold kunna visa på
stigande guldproduktion under ett antal år framöver.
Framtida strategier

Vi redogör på alla våra externa presentationer för våra framtida
planer. De är i stort relativt lättfattliga. För den ryska guldsektorn
gäller att den är starkt fragmenterad. Den omfattar omkring 500
guldproducenter, många små så klart, men även många medelstora och stora. Störst är Polyus Gold noterat i London. Detta
företag är Norilsk Nickels f d gulddivision, som knoppades av
till Norilsks aktieägare förra året. Polyus producerade 2006 ca
1,2 miljoner oz guld (38 ton), vilket motsvarade omkring en
femtedel av den ryska totala guldproduktionen detta år. Resten
fördelar sig alltså på de övriga aktörerna, varav Central Asia Gold
via sina ryska dotterbolag är en. I t ex den ryska oljebranschen
finns bara ett fåtal stora aktörer, vilket har gjort att det är svårt
att förvärvsdrivet expandera där. Därtill är de ryska oljeföretagen
efter fem år av stigande oljepriser mycket rika. I guldsektorn är
läget inte detsamma. Nästan inga av de andra ryska guldföretagen
är börsnoterade, utan leds av privata ägare med annat perspektiv. Många gånger tar de ut vinsterna i utdelning och lämnar
företagen underfinansierade. Det leder till att företagen inte kan
expandera enkelt, vilket ger relativt lägre värdering. Central Asia
Gold bedömer därför att det f n många gånger kan vara bättre
att köpa existerande ryska guldföretag med registrerade reserver
än att själv bedriva prospektering i större format. Så länge det
alltså är billigare att ”prospekteringsborra” förvärvsvägen skall så
göras. Men så småningom kommer de attraktiva förvärvsobjekten att tunnas ut och priserna på dem att gå upp. Då kommer
det att bli relativt mer attraktivt att bedriva omfattande egen
prospektering.
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mit dithän när produktionen faktiskt växer rätt rejält. Vi kommer att fortsätta att expandera kraftigt under de närmsta åren,
så mer kapital behövs. Samtidigt genererar guldförsäljningen ett
eget internt kassaflöde. Konsten är nu att väl avväga hur mycket
lånemedel vi kan ta upp utan att försätta oss i en situation där
vi riskerar att ej kunna återbetala lånen. Vi har börjat försiktigt
redan, doppat tårna kan man säga, med att i ryska banksystemet
under inledningen av 2007 säkra lån motsvarande ett par miljoner USD. Vi jobbar vidare med frågeställningen och avser att
säkra mer lånekapital om villkoren bedöms bra för bolaget. Med
detta vill vi alltså ha sagt att vi tänker på att försöka optimera
kapitalkostnaden, och att mer lånefinansieringar är att vänta.
Därmed inte sagt att det i framtiden inte kan bli tal om nyemissioner av aktier. Det beror på faktorer som t ex guldpriser och
fördelningen i tiden av det framtida kapitalbehovet.
Risker

Ja, om jag inte berör ordet ”risker” i VD-ordet får jag mina kollegor i styrelsen på mig och även andra ordningsmän i klassen.
Riskerna är såklart stora i varje företag oavsett land, verksamhetsområde och tidpunkt. Det följer så att säga med spelet. Utan
risk ingen speciell avkastning att tala om. Så visar historiken att
sakerna förhåller sig – i varje fall vanligtvis. När det gäller guldföretagande på ett tidigt stadium i Ryssland är så klart riskerna
närvarande i betydande omfattning. Att räkna upp alla dessa risker som finns undanber jag mig att göra. De flesta av er läsare vet
vad jag talar om. Låt oss istället ta fasta på en handlingsregel. Den
dag riskerna har blivit väldigt låga och himlen klarblå och problemfri, ja den dagen brukar det generellt vara dags att sälja sina
tillgångar i fråga. I vårt konkreta fall avser vi dock att fortsätta att
ta kalkylerbara och inte nödvändigtvis alltid låga risker.Vi ställer
i klartext i utsikt fortsatt intensiv tillväxt i vår koncern. Det är
dock rekommendabelt att fortsätta att spänna fast sig i sätet med
det aktiemässiga säkerhetsbältet.
Väl mötta på vår årsstämma 2007 som avhålls den 12:e juni med
början kl. 15 00 på Operakällaren i Stockholm.

Finansiell situation

Vi brukar varje år i VD-ordet beröra hur våra finanser ser ut, även
om den vetgirige kan gå direkt till räkenskapsdelen av denna årsredovisning och själv utreda frågeställningen: Hittills har Central
Asia Gold enkom finansierat sig med egenkapital, huvudsakligen
anskaffat via riktade nyemissioner. Så småningom måste var och
en bolagsstyrelse fundera över att även utnyttja marknaden för
lånade pengar. Styrelsen för vårt bolag anser att vi nu har kom-
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Vänliga hälsningar,

Torbjörn Ranta
Verkställande Direktör

Styrelse
ordföranden
har ordet

Kära aktieägarkollegor,

Det är en glädje för mig att åter få medverka i en årsredovisning från Central Asia Gold, vilken nu är den tredje i ordningen
under bolagets tid som publikt noterat bolag. Tiden flyger när
man har kul säger ett ordspråk. Jag tycker personligen att arbetet
med att utveckla Central Asia Gold är såväl kul som intressant
och utmanande varje dag. Det är nästan en förutsättning för att
orka hålla på. Ja, sett ur mitt perspektiv, vilket är det sibiriska, har
även 2006 varit ett gynnsamt år för oss. Guldpriset i världen har
under perioden visserligen varit mycket volatilt, men gick ändå
från 530 USD/oz den 1 januari 2006 till 632 USD/oz den sista
december.

det ibland är svårt att hitta dem man behöver, alldeles oavsett
löneerbjudande.

Vidare, vilket omnämns även på andra platser i detta dokument,
har vi i slutet av det gångna året visserligen mycket blygsamt,
men ändå, kommit igång med produktionsarbetet på Tardanfältet. Därtill har vi även hunnit med att förvärva ett antal nya
projekt. Som det nu ser ut kommer vi någon gång under 2008
att i löpande takt komma upp till en nivå om en procent av den
totala ryska guldproduktionen, vilken för närvarande uppgår till
omkring 170 ton per år. Det kommer vi att fira på plats i Sibirien
– var så säkra!

Istället skall vi nog som vanligt fokusera på möjligheterna. De är
fortfarande mycket stora i den fragmenterade ryska guldsektorn,
och vi som ryska geologer har lätt att ta pulsen på alla erbjudanden som flyger omkring. Vidare, vilket kan vara värt att nämna,
har vi så långsamt börjat studera investeringsmöjligheter i utlandet, inte enbart i Mongoliet och övriga Centralasien. Vi tycker
att Central Asia Gold har en sådan storlek på organisationen,
och en sådan kunskap och finansiellt nätverk, att vi mycket väl
skulle kunna tänkas oss att gå utanför Rysslands gränser för att
ta oss an nya projekt. Vi får se, saken brådskar inte, men vi tror
att det skulle kunna vara gynnsamt för perceptionen av Central
Asia Gold om den geografiska sammansättningen av guldprojektsportföljen vidgas lite.

Men, för att travestera Winston Churchill, detta är inte på något
vis slutet på vårt bolags historia, det är kanske möjligen slutet på
början av vår utveckling. Vi avser försöka producera väsentligt
mer än en procent av det ryska guldet. Att bygga ut guldgruvor
tar dock tid så man måste ha respekt för att allt inte sker över
en dag. Nu är det dock så att vi har en portfölj av guldprojekt i
olika utvecklingsskeden, såväl mogna alluviala guldproducenter
som uppstartade gruvor ända ner till andra änden av spannet
med mycket stora och lovande guldmineraliseringar.Vi tror därför att vi under de närmaste åren skall kunna visa på en ökande
produktion.
Vilka är då utmaningarna? En utmaning är att fortsätta att hitta
dugliga specialister och övrig personal. Som bekant växer den
ryska ekonomin så det knakar, det gäller speciellt de oljeproducerande regionerna i Sibirien. Denna boom inte bara ökar
priset på arbetskraft, vilket vi berörde i förra årsredovisningen.
Den suger överhuvudtaget upp många dugliga människor så att

En annan utmaning är så klart att fortsätta att hitta finansiering.
Vi är på ett tidigt skede och är beroende av riskvilligt kapital för
vår fortsatta tillväxt. Hittills har det gått bra, men vi har under det
senaste året sett att nervositeten på världens börser emellanåt tar
sig oanad styrka. Skulle en riktig lågkonjunktur sätta in kan priset
på pengar komma att stiga till sådana nivåer att vi temporärt kan
få dra ner på våra ambitioner. Denna risk är klassisk och kanske
inte så mycket att orda över.

Som avslutande ord vill jag också peka på att antalet aktieägare i
koncernen hela tiden stiger.Vi var omkring 1 700 när vi började
2004. Enligt den sista statistiken vi tagit del av är antalet aktie
ägare nu över 5 000. Det är mycket glädjande och gynnar också
likviditeten i vår aktie på börsen.
Jag är således relativt nöjd med den hittillsvarande utvecklingen
men inte helt nöjd. Det får man aldrig bli.
Tomsk i maj 2007

Michail Malyarenko
Styrelseordförande



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.
Introduktion

Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag med
verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består av det
svenska moderbolaget respektive av två helägda ryska dotterbolag,
OOO Tardan Gold och OOO Tomano, som är av typen limited
liability company. Vidare äger dotterbolaget OOO Tardan Gold
fyra dotterdotterbolag. Det första, OOO Mars, ägs till 50%. Detta bolag innehar en maskin- och fordonspark. Det andra dotter
dotterbolaget är den alluviala guldproducenten OOO Artelj Tyva
som ägs till 99,8%. Därtill ägs OOO Kopylovskoye i Irkutsk till
99%. Slutligen ägs ett litet bolag vid namn OOO Perspektiva till
99%. Detta är ett bolag utan väsentliga tillgångar som används
för Central Asia Gold-koncernens deltagande på olika publika
privatiseringsauktioner i Ryssland. Vidare kommer Central Asia
Gold AB via OOO Tardan Gold under första halvåret 2007 att
förvärva ett femte dotterdotterbolag. Det är den Irkutskbaserade
alluviala guldproducenten OOO Artelj Lena.
Verksamheten omfattar produktion och prospektering av guld, i
dagsläget främst i Tyva- och Irkutskregionerna i Ryssland.
Mål

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.
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.
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 2006 311 kg (ca 10 000 oz)
guld. Under 2007 har guldproduktionen inletts vid Tardan-fyndigheten och därtill har den alluviala guldproducenten OOO
Artelj Lena i Irkutsk förvärvats. Central Asia Gold planerar
att totalt från de olika koncernbolagen under 2007 producera
1 250–1 350 kg guld.
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

Tillgångar

Enligt ryska geologiska klassificeringar omfattar koncernbolagens licenser idag följande tillgångar uttryckta i troy ounce (oz):
1 ounce = 31,1 g
Ägarandel

Guldreserver C1

Guldreserver/
Guldmineraltillgång C2 2

Guldmineraltillgångar P1

Guldmineraltillgångar P2

Totala reserver
och guldmineral
tillgångar

86 000

143 000

184 000

4 354 000 1

4 767 000

Dotterbolag

Licens

Licensstatus

OOO Tardan Gold

Tardan

Beviljad

100%

Kopto

Beviljad

100%

31 000

Karabel-Dyr

Beviljad

100%

240 000

1 098 000

1 338 000

235 000

273 000

508 000

293 000

40 000

572 000

Uzhunzhulsky Beviljad

100%

OOO Kopylovskoye

Kopylovskoye Beviljad

100%

7 000

OOO Tomano 3

Sivo

Beviljad

100%

19 000

OOO Artelj Tyva

Agliyak

Beviljad

100%

70 000

OOO Artelj Lena

Flertal

Beviljad

100%

109 404

80 566

72 000

291 404

455 566

1 055 000

Subtotal

232 000

31 000

19 000
70 000
261 970
5 765 000

7 566 970

1

Dessa guldmineraltillgångar i kategorin P2 är beräknade av lokala geologiska organisationer i Tyva. De motsvarar närmast kategorin ”antagna mineraltillgångar” i väst.

2

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.

3

Minerallicensen avseende den alluviala guldfyndigheten Sivo Pravy Uval är sedan 1 april 2005 föremål för ett joint venture-avtal. I enlighet därmed är
det ryska gruvföretaget OOO GRK Oreol (“Oreol”) operatör av licensen, och är ansvarig för att uppfylla licenskraven liksom att finansiera verksamheten.
Intäkterna från guldförsäljningen efter avdrag för raffineringsavgift och royalty-skatt kommer att delas mellan OOO GRK Tomano (”Tomano”) och Oreol
enligt en formel. Under 2005 får Tomano 5% och Oreol 95%. Under följande år är delningen 7% och 93%. Licensen kvarstår dock i Tomanos ägo.
Utbyggnadsprogrammet på Sivo Pravy Uval har ännu inte inletts.



Central Asia Gold-koncernens organisationsstruktur

Central Asia Gold AB (publ)
(Sverige)

100%

100%
OOO GRK Tomano
(Buryatien i Ryssland)

OOO Tardan Gold
(Tyva i Ryssland)

Karabel-Dyr
licens
50%
OOO Mars
(Tomsk i Ryssland)

99,8%
OOO Artelj Tyva
(Tyva i Ryssland)

Uzhunzhulsky
licens
99%
OOO Artelj Lena*
(Irkutsk i Ryssland)

Kavkaz
licens

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.
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.
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 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 kommer dock att ändras inom en relativt kort tidsperiod i
och med att olicensierade fyndigheter köps upp och genom att
den ryska guldsektorns fragmentisering minskar.

99%
OOO Kopylovskoye
(Irkutsk i Ryssland)

99%
OOO Perspektiva
(Tomsk i Ryssland)

* Pågående förvärv

För att ge läsaren en lite bättre förståelse av hur guld i olika
utvecklingsskeden värderas kommenteras nedan två olika grupper av börsnoterade guldbolag. Först visas den globala värderingsmatris som CAGs företagledning använder för att studera
främst guldproducenter i olika delar av världen. Matrisen omfattar ett drygt tjugotal företag och värderingsdag är den 15 maj
2007. De tre sista kolumnerna till höger utvisar börsvärde delat
med å ena sidan endast guldreserver, sedan delat med guldreserver plus kända och indikerade mineraltillgångar och slutligen
dito börsvärde delat med guldreserver och samliga kategorier av
guldmineraltillgångar. Om vi begränsar analysen till de medelstora bolagen i matrisen, d v s exklusive de stora globala jättarna,
så värderades de medelstora bolagens reserver per ovan datum i
snitt till 239 USD/oz (börsvärde/guldreserver). Om kända och
indikerade guldmineraltillgångar adderas sjunker börsvärdet/oz
till 149 USD. Slutligen, om samtliga guldreserver och guldmineraltillgångar inkluderas, sjunker värdet per oz till 86 USD/oz. De
olika stegen visar naturligtvis att ju mer säkra guldtillgångarna i
fråga är desto högre blir deras värdering. Det är logiskt.
Låt oss nu göra en ny analys och endast titta på företag som sysslar med prospektering och utvärdering, d v s de saknar ännu så
länge guldreserver. Nästa matris omfattar då ett knappt tjugotal
börsföretag. De flesta kommer från Canada och USA. Om man
eliminerar klara extremvärderingar erhålls ett börsvärde per oz
av guldmineraltillgångar (samtliga kategorier) om 32 USD/oz
vid samma tidpunkt.
Här kan några slutsatser dras: För det första finns det gott om
guldföretag på världens börser som inte sysslar med guldproduktion, utan enbart med utvärdering av guldmineraliseringar. För
det andra har dessa företag en förutsägbar värdering i snitt. För
det tredje verkar väldigt många av de medelstora guldproducerande företagens guldmineraltillgångar värderas styvmoderligt
av börserna. Det torde bero på att marknaden fokuserar på den
ekonomiska potentialen i dessa företags guldreserver och endast
sekundärt på företagens guldmineraltillgångar.
De tankar som härigenom har väckts i styrelsen för Central Asia
Gold är de följande: CAG har såväl guldreserver som guldmineraltillgångar. De senare verkar för närvarande värderas väsentligt lägre än de noterade guldmineraltillgångarna berörda ovan.
Vidare har CAG i många fall förvärvat sina guldmineraltillgångar
till mycket blygsamma priser. Slutligen finns ett par guldmineraliseringar i CAG som ej ännu har blivit föremål för aktivt arbete



och som är oberoende av koncernens guldproduktion – vi talar
nu om Karabel-Dyr, Uzhunzhulsky och Kavkaz. Mycket talar för
att dessa, vid en särnotering, på sikt skulle kunna få en värdering
som är högre än den implicita via Central Asia Gold idag.

CAG kan alltså så småningom komma att fatta beslut om en
särnotering av delar av sina guldmineraltillgångar.

Värderingstabell över globala guldproducerande företag per 15 maj 2007

Storbolag
Agnico-Eagle
Goldcorp Inc
Kinross Gold Corp
Newmont Mining Corp
Centerra Gold
Aritmetiskt medelvärde

Börsvärde
MUSD

Börsvärde/ Egenkapital/
tillgångar
tillgångar

P/S

P/E

Börsvärde/
årsprod i oz

Börsvärde/
reserver oz

Börsvärde/
reserver och
M & I till
gångar oz

Börsvärde/
reserver och
M & I & I tillgångar oz

4290
17632
7668
18266
2077

282%
98%
421%
117%
262%
236%

82%
69%
67%
60%
66%
69%

9,2
10,3
10,7
3,7
5,7
7,9

25,3
26,1
neg.
23,0
34,3
27,2

17453
7900
4510
3096
3542
7300

279
444
169
200
297
278

197
314
135
–
165
203

175
204
117
–
135
158

603
65
187
319
714
680
456
525
191

384%
125%
266%
323%
229%
201%
332%
382%
191%
270%

86%
55%
77%
71%
73%
96%
78%
n.a.
92%
78%

n.a.
2,5
2,4
4,6
n.a.
n.a.
7,4
6,6
n.a.
4,7

neg
neg
neg
neg
neg
neg
32,7
neg
neg

4307
1244
1458
2279
–
–
3074
3548
–
2652

–
66
273
258
145
80
253
482
–
223

230
–
159
105
50
34
114
287
50
129

203
–
134
67
–
30
95
255
14
114

Skandinaviska guldföretag
Scanmining AB
Lappland Goldminers AB
Gexco AB
Central Asia Gold AB
Crew Gold Corporation
Aritmetiskt medelvärde

226
150
37
117
1142

179%
628%
542%
174%
144%
333%

60%
85%
97%
68%
39%
70%

9,1
n.a.
n.a.
4,1
25,4
12,9

neg
neg
neg
neg
neg

7056
–
–
2609
2854
4173

425
159
–
156
584
331

370
–
–
65
278
238

–
–
76
16
166
86

Ryskrelaterade guldföretag
Buryatzoloto
Celtic Resources PLC
Trans-Siberian Gold
Oxus Gold
Highland Gold Mining Ltd
Peter Hambro Mining Ltd
Polyus Gold
Aritmetiskt medelvärde

99
177
40
370
573
1737
8043

175%
118%
59%
216%
148%
382%
184%
183%

70%
100%
79%
78%
67%
66%
89%
66%

1,5
10,2
n.a.
162
5
9,8
13,5
33,8

14,0
3,9
neg
27,4
neg
57
40
28,5

648
4778
n.a.
4206
3421
6139
6093
4214

129
–
–
123
72
329
161
162

–
81
11
87
37
179
84
80

–
–
–
59
–
56
–
58

Mindre guldföretag
Alamos Gold Inc
Apollo Gold Corp
Glencairn Gold Corporation
Bolivar Gold Corp
European Goldfields Ltd
Gabriel Resources Ltd
Kingsgate
Red Back Mining
Galahad Gold
Aritmetiskt medelvärde

CAGs parametrar är beräknade givet börsvärdet per 15 maj 2007 och finansiell ställning per årsskiftet 2006/2007. Slutligen antas i tabellen att CAG uppnår
årsproduktion 2007 om 1 400 kg guld.CAGs guldreserver och guldmineraltillgångar är angivna på sidan 8.
Tabelldata är insamlade från respektive företags hemsidor på internet. På grund av det mycket stora antalet data, och deras regelbundna förändringar,
skall beaktas den osäkerhet som råder gällande de enskilda bolagens parametrar. De snittvärderingar som framkommer för dessa populationer torde dock
vara mer generaliserbara. Värderingarna gäller självklart endast per värderingsdatumet i tabellen.

Värderingstabell över globala guldprospekteringsföretag per 15 maj 2007
Börsvärde/

Prospekteringsbolag
Acrex Ventures Ltd
Amarc Resources Ltd
Ami Resources
Axmin Inc
Barker Minerals Ltd
Bayfield Ventures Corp
Canasil Resources
Cassidy Gold Corp
Vista Gold Corp
Pan Nevada Gold Corp
Cheasapeake Gold Corporation
Conquest Resources Ltd
Continental Minerals
Dynasty Metals & Mining
Eaglecrest Explorations
Eastmain Resources
Frontier Pacific Mining
Aritmetiskt medelvärde
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Verksamhetsområde

Canada
British Colombia
Ghana
Central African Rep,Mali, Sierra Leone, Senegal

British Colombia
Canada, Mongolia
British Colombia, Mexico
Guinea
US, Mexico, Bolivia, Indonesia, Australia
North America
Mexico, Nicaragua
Canada, Tanzania, Zimbabwe
Tibet
Ecuador
Bolivia
Canada
Greece, Peru, USA

Börsvärde

Börsvärde/

Egenkapital/

Börsvärde/

M&I+I mineral-

MUSD

tillgångar

tillgångar

egenkapital

tillgångar

6
44
6
198
14
11
26
48
261
9
139
5
144
143
51
60
117

276%
608%
296%
247%
168%
10334%
1380%
513%
282%
–
474%
129%
138%
622%
159%
257%
384%
1017%

99%
89%
93%
98%
96%
71%
98%
94%
94%
–
98%
95%
61%
96%
98%
95%
99%
92%

2,8
6,8
3,2
2,5
1,7
146,1
14,1
5,4
3,0
3,2
4,8
1,3
2,3
6,5
1,6
2,7
3,9
12,5

5
–
–
55
–
–
–
69
14
8
–
22
33
31
–
48
–
32

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 metalldetektorer.

Den slutna delen av fabriken är under bevakning
av videokameror från bevakningsrummet
i syfte att uppfylla alla säkerhetskrav.

På skakborden separeras den s k guldlinjen.

I ugnarna smälts guldkoncentratet
till guldtackor av Doré-klass.
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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 Saudi
arabien. Det första myntet med guldinnehåll gjöts på 800-talet
f. Kr. Man tror att det första rena guldmyntet skapades på 600talet 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.

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-, rymd- och
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 strax 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 2006 uppskattade guldkonsultbolaget Gold Field
Mineral Services (”GFMS”) att det totalt fanns en existerande
mängd av 158 000 ton guld i världen. Därav bedömdes 64%
ha brutits och tillverkats efter 1950. Den i särklass största förbrukningen av guld är knuten till juvelerarbranschen. Under de
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Världens primära guldproduktion föll under 2006 med 79 ton
eller 3% och uppgick till 2 471 ton. Detta var det andra året i
följd med globalt produktionsfall och den lägsta produktionsnivån på 10 år. Trots tillväxt i Kina var Asien den världsdel där
gruvproduktionen föll kraftigast, främst i Indonesien och Papua
Nya Guinea. Även i Nordamerika föll produktionen, där Kanada
står för 60% av minskningen. Kanadas guldproduktion har fallit
med 40% sedan toppnivån 1997. I Afrika föll produktionen totalt
sett och framförallt i Sydafrika och Tanzania, medan länder som
Mali och Ghana ökade sin produktion. OSS-länderna (f d Sovjetunionen) minskade också sin produktion. Den kontinent som
ökade sin produktion var Latinamerika, där nya gruvor stod för
större delen av ökningen på 35 ton (7%) i länder som Argentina,
Mexiko, Brasilien och Venezuela. Bland de länder som minskade
sin produktion mest jämfört med förra året finns Sydafrika, Australien, USA och Kanada. De fyra länderna stod för en minskning på 67 ton.
Global guldproduktion, 1980–2005
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2,5

Andra länder
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Källa: GFMS

Det genomsnittliga globala guldpriset ökade under 2006 till
604 USD, det näst högsta guldpriset sedan 1980, då snittpriset var
614 USD. Detta innebar en ökning med 36% jämfört med 2005.
Guldpriset i maj 2006, 725 USD, var det högsta på 26 år. GFMS
bedömer att guldpriset kommer att öka under 2007. Underliggande antaganden är då att US-dollarn fortsätter att vara svag,
en ökad finansiell instabilitet samt ökad internationell politisk
osäkerhet.

Guldpriset i USD/oz 1971–2006
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Guldkoncentrat i olika stadier från Kopto-fyndigheten

Ländermässig fördelning, guldhalt och
produktionskostnader

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, men det är fortfarande världens
största guldnation med 12% av världsproduktionen 2006.
20 största guldproducerande länderna
Övriga världen

Sydafrika

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

USA

Kina

Ghana
Uzbekistan
Kanada

Australien

Indonesien
Ryssland

Peru

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.
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 2006 till strax under 317 USD/oz.

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-aff ärer, men i mindre storlek. OTC-handel sker såväl
över telefon som över ett elektroniskt handelssystem.
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 158 000 ton
guld (per ultimo 2006) 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).

Globala uppskattade kontanta produktionskostnader
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Den globala guldhandeln består främst av en större del som sker
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Rysk guldindustri
Rysk officiell guldproduktion beräknad av Russian Union of
Goldminers minskade 2006 svagt med 2,2% och uppgick till
drygt 164 ton. Enligt det internationella guldkonsultföretaget
GFMS var istället minskningen 1% och total volym 173 ton.Tillgänglig statistik är alltså som vanligt icke precis och ofullständig.
Minskningen för sista året torde dock vara statistiskt säkerställd,
och det förutses en ytterligare mindre produktionsminskning för
Ryssland under 2007. Detta innebär att Ryssland nu är världens
sjätte guldproducerande land.

Rysslands totala guldproduktion 2006. Den andre största guldproducenten, Polimetall, finns sedan februari 2006 på Moskvabörsen, RTS.
Andelen små guldproducerande företag fortsätter att minska.
Under 2006 minskade antalet företag som producerar mindre än
100 kg med 28% och antal företag med produktion i intervallet
100–500 kg minskade med 10%.
Rysslands 20 ledande guldproducenter 2006

Rysk guldproduktion 1991–2006, ton

Produktion, ton
1. Polyus Zoloto

200

Utländskt ägande

37,5

2. Polimetall

7,8

3. Pokrovsky Rudnik

6,4

Peter Hambro Mining

4. Russdragmet

5,0

Highland Gold Mining

5. Buryatzoloto

4,7

High River Gold Mines

6. Yuzhuralzoloto

3,9

7. Lant Bank

3,0

8. Susumanzoloto

2,8

9. Omsukchansk

2,8

10. Amur

2,7

11. Vitim

2,4

12. Chukotka

2,0

Källa: Russian Union of Gold Miners

13. Seligrad

2,0

Av den ryska guldproduktionen fördelar sig 99% på 14 regioner (av totalt 89 i Ryssland) och den ledande regionen är sedan
2003 Krasnoyarsk följd av Republiken Sacha (Jakutien) som
därmed 2006 passerade Magadan-regionen. Irkutsk-regionen,
där Central Asia Gold har ett antal guldfyndigheter, är femte
största guldregion. 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.

14. Arlan

2,0

15. Sovrudnik

2,0

16. Nirungan

2,0

17. Omchak

2,0

18. Zapadnaya

1,7

19. Uralelektromed

1,6

20. Solovevsky Priisk

1,5

De ledande guldproducerande regionerna i Ryssland,
2006

Total rysk produktion 2006
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Produktion, ton

1. Krasnoyarsk

31,5

2. Sacha (Jakutien)

19,9

3. Magadan

17,3

4. Khabarovsky

15,7

5. Irkutsk

14,5

6. Amur

14,5

Källa: Russian Union of Gold Miners

Industriell struktur – fragmenteringen minskar

Den ryska guldsektorn är starkt fragmenterad. Det finns f n mer
än 500 registrerade guldföretag i landet, och de 20 största företagen producerade 2006 drygt 58% 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

14

Total produktion av de 20 ledande
producenterna

Andelen som faller på de 20 största
producenterna

Bema Gold Corp

Peter Hambro Mining

95,8
164,3
58%

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
2006 stod västerländsk-kontrollerade guldföretag för omkring
16% 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% 2006. Den alluviala produktionen sjunker dock och minskade med 10% jämfört
med 2005, medan gruvguldproduktionen ökade med 3%. Historiskt svarar alluviala fyndigheter för mer än 80% av ackumulerad
rysk guldproduktion. På guldreservsidan föreligger i princip ett

Utländska guldproducenter i Ryssland 2000–2006 (kg per år)
Företag

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Peter Hambro Mining (GBR),
total inkl

1550

2814

2225

3758

7509

8195

8375

Pokrovsky Rudnik

1550

2814

2225

3758

4701

5740

6383

2808

2455

1992

Omchak
Highland Gold Mining (GBR)

2999

4799

5697

6005

6143

5041

5026

High River Gold Mines (CAN)

3770

4705

4802

4811

4898

4874

4720

303

3429

3624

2612

2804

2778

13502

12515

5474

3949

4696

1212

14

1096

Bema Gold Corp (CAN)
Kinross Gold Corp (CAN)

13630

Angara Mining
TOTAL
% av rysk guldbrytning

21949

26123

28668

23672

25111

25524

23207

17

18

18

15

16

17

16

Källa: Russian Union of Gold Miners

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).

uppgår inflationen för närvarande till omkring 8% 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 2006. Polyus
har även en god balans mellan alluvial- och gruvproduktion.
Polyus Gold uppger en kontant produktionskostnad (cash operating cost) per oz om 284 USD för första halvåret 2006. Detta
kan jämföras med den bedömda globala genomsnittliga kontanta
produktionskostnaden om 317 USD/oz för 2006 enligt konsultföretaget GFMS. Produktionskostnaderna i Ryssland stiger nu
allteftersom mer avlägset belägna fyndigheter tas i drift. Därtill

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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Tardan-fyndigheten i vinterskrud

Guldfyndigheten Tardan
Redogörelsen nedan är i allt väsentligt ett översatt utdrag ur det
informationsmemorandum som utgavs av de ryska myndigheterna i samband med privatiseringen av Tardanfyndigheten 2003.

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.

Inledning

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.

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.
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Ett parti guldkuber av Doré-klass
producerade på Kopto under
senhösten 2006

Antal penetreringar av malmkropparna
Antal malmkroppar

Antal
penetreringar

3

10

5

10 till 5

10

4 till 3

7

5

Malmreserver
000 ton

2

1

Total

Guld, kg

304,9

3191,4

44,40%

43,30%

108,8

2048,4

26,30%

27,80%

130,2

1437,2

18,90%

19,50%

56,2

570,1

8,10%

7,70%

10,2

112,5

1,50%

1,50%

610,3

7359,6

Källa: De ryska privatiseringsmyndigheterna.

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 har beräknats 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.

i staden Irkutsk påvisade en utvinningskoefficient överstigande
90%, vilket är mycket tillfredställande.
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.
Reserver/mineraltillgångar i gruvdistriktet Tardan1 2
per 1994
Reserv/mineraltillgångskategori

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.

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.
Enbart gravimetrisk anrikning är inte tillräcklig för att uppnå tillfredställande utvinningsgrad av guld. Istället måste cyanidlakning
användas som kompletterande utvinningsmetod. Omfattande
anrikningstester utförda 2005 av forskningsinstitutet Irgiredmet

Guld, kg

Snitthalt
av guld (g/t)

687

7371,8

10,7

554,7

5935,3

10,7

179,9

1418,6

7,9

91,2

1015,6

11,1

77

1213

15,8

902,8

9582,5

10,5

1589,8

16954,3

10,7

Tardan-fyndigheten
C1+C2
P1*

Soruglugchemskoye guldfyndigheten
P1

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:

Malm, 000 t

Guldfyndigheten Kopto
P1
Guldfyndigheten Barsuche
P1
Subtotal av mineraltillgångar i kategorin P1
Totala guldreserver och
guldmineraltillgångar i
gruvdistriktet Tardan
1

Baserat på beräkningar ner till det maximala djupet för underjordisk
brytning via schakt, vilket är 800 meter.

2

I dag äger CAG AB Tardan-fyndigheten samt Kopto-fyndigheten. Övriga
två fyndigheter i distriktet är ännu inte utlicensierade till något bolag.
Källa: De ryska privatiseringsmyndigheterna.

Givet dessa mer strikta krav beräknades guldreserverna 1994 till:

%

Guld,
kg

%

Snitthalt
av guld,
g/t

687

100%

7371,8

100%

10,7

247,8

36,10%

2769,8

37,60%

11,2

Reservkategori

Malm,
000 ton

C1 + C2
C1

Källa: De ryska privatiseringsmyndigheterna.
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Arbetet fr o m 2004 och framåt

Under 2004–2006 genomfördes ett omfattande analysarbete av
Central Asia Golds geologiavdelning. Arbetet fokuserade å ena
sidan på att gå igenom hela den insamlade datamängden från
sovjettiden för att kunna verifiera de resultaten. Slutsatsen av
verifieringsarbetet blev att grunddata från sovjettiden var tillförlitliga. Å andra sidan har även en stor mängd nya data samlats
in. På våren 2005 erhölls sedan mycket goda resultat vid provanrikning av ett 3 ton stort malmprov insänt till forsknings- och
projekteringsföretaget Irgiredmet. Därmed kunde utbyggnadsprogrammet av Tardan-fyndigheten startas under hösten 2005.
Ett gravimetriskt anrikningsverk med en årlig processkapacitet
om 100 000 ton malm levererades och monterades upp under
andra halvåret 2006. Parallellt byggdes en mängd bostads-, kontors-, lagrings- och servicebyggnader upp kring fabriken.Vidare
uppfördes VVS- och 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.
Processanläggningen

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 monteras också mindre smältugnar upp som kan
smälta guldkoncentratet till guldtackor av Doré-klass. Dessa sänds
sedan till slutraffinering i ett större smältverk.
Nu under våren 2007 projekteras den s k lakningsanläggningen. Beställning av anläggningen sker därefter och sedan börjar
uppmonteringen efter genomförd materialleverans. Central Asia
Gold planerar att koppla in lakningssteget tidigt 2008. I lakningsanläggningen bearbetas kemiskt det guld som ej fälls ut i fri form
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i den gravimetriska processen. Därmed skall den s k utvinningskoefficienten kunna komma upp till kring 90%.
Inkörningsperioden av processanläggningen startade i december
2006. Under första kvartalet 2007 fortsatte den under närvaro av
representanter för de olika utrustningsleverantörerna. Från och
med april månad fungerar anläggningen kontinuerligt i tvåskifte,
men kalibreringsarbetet av anläggningen kommer att fortsätta
ytterligare en tid.
Nästa utvecklingssteg på Tardan – låghaltiga
guldförekomster skall anrikas via ”heap leaching”

Redan under 2004 börjades Central Asia Golds geologer titta på
möjliga reservökningar på licensblocket Tardan. Angreppssättet
blev då att bekräfta en storskalig närvaro av, och en ekonomiskt
effektiv utbyggnadsplan, för de låghaltiga guldkoncentrationerna
på Tardan. Genomgången av äldre liksom av nyinsamlade data
visar nämligen att guldet på licensblocket är distribuerat över
större områden än endast de så långt fastställda höghaltiga malmkropparna. Fokus har härvid varit på det s k ”Block 2” öster om
malmkropparna 24–29. Här har en noggrann kartläggning skett av
en yta om cirka 15 400 m². Det bedöms att enbart detta delblock
kan innehålla upp till 10 ton (omkring 300 000 oz) av guld i marken med en relativt låg snitthalt (2,28 g/t). Block 2 penetrerades av
ett djupt borrhål och en mängd ytdiken under sovjettiden, och en
definierad höghaltig malmkropp nr 1 finns inom detta delblock.
Ny information samlades in under 2005, bl a via två långa ytdiken.
Under våren 2007 har så ett borrprogram inletts för att förtäta
datanätet på blocket. Central Asia Gold planerar att reservklassificera blocket under 2007 och att sedan fastställa en utbyggnadsplan
med mål att dra igång produktionen av guld under 2008. Produktionen av guld från dessa låghaltiga malmer avses omfatta kemisk
lakning på öppna plattformar, s k ”heap leaching”.
Michail Malyarenko och delar av styrelsen inspekterar
guldlagret på Kopto-fyndigheten i december 2006.

Guldfyndigheten Kopto
Guldfyndigheten Kopto ligger endast 6 km från Central Asia
Golds större fyndighet Tardan. Kopto bedömdes vid förvärvstillfället 2004, baserat på arbetsprogrammet från sovjettiden, innehålla
knappt 200 kg guldreserver i kategori C2 och drygt 1 000 kg
guldmineraltillgångar av kategori P1. Guldmineraltillgångarna i
kategori P2 uppgår dock till 10 ton. De registrerade guldreserverna befinner sig endast på ett djup ner till 15 m. Djupare hade ingen
utvärdering bedrivits fram t o m hösten 2005. Snitthalten av guld
i marken är omkring 11 g/t. Under hösten 2005 genomfördes
ett begränsat utvärderingsborrprogram. Syftet med borrningarna
var att testa Kopto på djupet för att fastställa om det kan finnas
mer guldreserver än de för närvarande fastställda. Tre borrhål, nr
201, 202 och 203 borrades mellan augusti och september 2005.
De uppnådde djup om 89,6 m, 60 m och 100,8 m. Samtliga tre
borrhål penetrerade guldmineraliserade intervall. Specifikt borrhål
203 penetrerade ett guldmineraliserat intervall med en bredd om
0,8 m på ett djup av 50 m från markytan. Halten av guld däri var
15,7 g/ton. Dessa data utvisar att det på sikt kommer att kunna
produceras mer guld från Kopto. Under 2006 slutproducerades
dock de officiellt fastställda guldreserverna från sovjettiden.

Kopto-fyndigheten sedd på avstånd från Tardan

Då processanläggningen på plats är en liten experimentanläggning med begränsad kapacitet har den inte stort ekonomiskt
intresse. Produktionen under 2005 och 2006 har dock tjänat ett
stort syfte i att trimma in Central Asia Golds organisation som nu
har flyttats över till Tardan-fabriken. Kopto-fabriken är också i
gott skick och kommer framgent att användas regelbundet inom
ramen för det utvärderingsarbete som Central Asia Gold utför på
Tardan och vidare i sin expansion i Tardan-distriktet. I Koptofabriken kan då storskaliga malmprover testanrikas, vilket ger
mycket tillförlitliga data.
Produktion och försäljning 2006

Under verksamhetsåret 2006 bearbetades ca 17 300 ton malm i
processverket. Det gav 50 kg kemiskt rent guld, varav merparten
såldes under 2006. Erhållet snittpris för guldet blev 614 USD/oz.
Som restprodukt erhölls också s k avfallssand innehållande guld.
Detta kommer att kunna utvinnas när lakningsanläggningen på
Tardan blir igångsatt. Utvinningskoefficienten låg i snitt kring
50% under verksamhetsåret, men varierade kring snittet som
utvisas i vidstående diagram.

Det egna laboratoriet på Kopto-fyndigheten som nu
har omlokaliserats till Tardan-fyndigheten
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Dotterbolaget OOO Kopylovskoe
Central Asia Gold har under slutet av 2006 förvärvat det ryska
gruvbolaget OOO Kopylovskoye till 99%. En minoritet om 1%
finns då ryska s k limited liability-bolag (OOO) ej legalt kan ägas
fullt ut till 100% av annat ryskt OOO enligt rysk lag. Tillgången
i bolaget är en gruvlicens avseende guldfyndigheten med samma
namn – Kopylovskoye.
Fyndigheten är belägen 120 km från staden Bodaibo omkring
880 km nordöst om staden Irkutsk i regionen med samma namn.
De fastställda ryska guldreserverna har en genomsnittlig guldhalt
om drygt 3 g/ton. Den geologiska strukturen är relativt enkel.
Guldreserverna omfattar per tidiga 2007 7,45 ton (240 000 oz)
i kategorierna C1 och C2, samt vidare guldmineraltillgångar
(resources) om ca 293 000 oz.
Fyndigheten har ej varit i produktion men har varit föremål för
relativt omfattande utvärderingsarbete. Initialt bedrevs utvärderingsarbete på sovjettiden då en stor mängd geologisk information samlades in såväl på ytan via ytdiken och prospekteringsgropar som från djupet via borrhål och ett underjordiskt schakt.
Därefter skedde nytt utvärderingsarbete fr o m år 2000, då ett
borrprogram omfattande drygt 3 600 m borrning genomfördes
och då tusentals nya prover samlades in. Reserverna har dock
endast blivit beräknade för en begränsad del av den malmförande
zonen och bara ner till ett djup av 30 m. Fyndigheten är av s
k stockwerk-typ och malmkropparna går därför ner på djupet.
Vidare är fyndigheten även helt öppen i längdriktningen.

med mycket stor volym. Genom att fortsätta utvärderingsarbetet
ner på djupet och i längdriktningen kan man förvänta sig en
betydande ökning av guldreserverna.
Irkutsk är en av de dominerande guldregionerna i Ryssland. I
närheten av Kopylovskoye befinner sig Rysslands i särklass störts
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.
Central Asia Golds geologiavdelning bedömer att det kommer
att åtgå omkring ett till två år för att göra en fullständig utvärdering av Kopylovskoye. Utvärderingsarbetet syftar till att påvisa
att de utvinningsbara guldreserverna är kring 1 miljon oz eller
mer. Förutsättningarna för det bedöms enligt ovan som goda.
Därefter kommer en affärsplan tas fram och nödvändig produktionsutrustning att införskaffas. Dessa två faser kommer delvis att
överlappa. Om allt går enligt tidplan kan produktionen tänkas
komma igång någon gång under 2009. Det bedöms att processverket kommer att dimensioneras för en malmbearbetningskapacitet om minst 1 miljon ton per år. Central Asia Gold har även
förvärvat ett redan producerande guldbolag med omkring 500
anställda i närheten av Kopylovskoye – OOO Artelj Lena – som
beskrivs längre fram. Tanken är att integrera dessa båda enheter
och därigenom få synergieffekter.
Projektfinansiering av Kopylovskoye-fyndigheten

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. På fältet finns även ett existerande processverk med en
bearbetningskapacitet om ett par hundra tusen ton malm per år.
Central Asia Gold genomförde inför förvärvsbeslutet ett verifieringsprogram genom insamlande av nya geologiska primärdata.
Erhållna analysresultat stödjer den officiella guldhalten i malmkropparna. Central Asia Golds geologiavdelning ser därför goda
möjligheter att på Kopylovskoye skapa ett betydande guldprojekt

Det existerande processverket på Kopylovskoye
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Som även beskrivs i VD-ordet av denna årsredovisning fattade
en extra bolagsstämma i Central Asia Gold AB avhållen i slutet
av april 2007 beslutet att bemyndiga styrelsen att sälja ut 25%
av Kopylovskoye-projektet till ett konsortium av professionella
investorer. Bakgrunden är att extern finansiering måste anskaffas
för utvärderingsfasen av projektet, och de två tänkbara vägar som
stod till buds var en nyemission av aktier i moderbolaget eller
annars en utförsäljning av delar av projektet. Det bedömdes att
den senare varianten var mer fördelaktig för Central Asia Gold.
Förfaringssättet är vedertaget i internationell mineralindustri
och brukar på engelska benämnas ”farm out”. Syftet med den
kommande utförsäljningen är i korthet att ej göra utspädning på
koncernnivå med möjlig kurspress i CAG-aktien som följd, men
även att diversifiera riskerna och snabbt få in det nödvändiga
kapitalet. Konsortiet av investorer kommer att investera motsvarande 10 miljon US-dollar (70 MSEK) för sin ägarandel, och
Central Asia Gold bedömer att detta bör vara tillräckligt för att
slutföra utvärderingsfasen av Kopylovskoye. Inför utförsäljningen
kommer ägandet av Kopylovskoye-projektet att föras över till ett
svenskt aktiebolag benämnt Kopylovskoye AB där Central Asia
Gold alltså kommer att tills vidare äga 75% av aktierna.

Kopylovskoye sedd uppifrån

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

Existerande
C2-reserver

Guldprospektiva block
Licensgräns
Prospekteringslinjer med 40 m avstånd

Guldmineraltillgångar P1

Planerade borrhål
Kopylovskoye-fyndigheten sedd från sidan där rödmarkerat
block utvisar dagens reserver och blått område visar förväntad
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 guldproduktionsenhe-
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ter som då omfattade mer än 300 företag. I slutet av 1990-talet
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 2006 ca 60 ton alluvialt guld motsvarande omkring 35% av
den totala guldproduktionen i landet.
Alluvialt guld intar en liten del av de totala uppskattade ryska
guldreserverna – 20%, och vad gäller mineraltillgångarna är
andelen bara 10%.

Det alluvialt guldproducerande dotterbolaget
OOO Artelj Tyva
Central Asia Gold AB (publ) förvärvade i slutet av 2005 det Tyvabaserade alluviala guldproducerande företaget (alluvialt guld =
guld i flodsandbäddar) ”Artelj Tyva”. Av ryska legala skäl kunde
ej 100% förvärvas utan formellt föreligger en obetydlig minoritet om 0,2%. 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 2006
ca 2,18 ton eller omkring 70 000 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 och försäljningen 2006 blev drygt 260 kg (knappt
8 400 oz), vilket var 18% lägre än under 2005 då 315 kg producerades. Huvudsaklig anledning till den lägre produktion detta
år var kraftiga översvämningar i östra Sibirien under sommaren
2006. Detta medförde att produktionsarbetet tidvis fick ställas in
under denna period.
Totala intäkter 2006 blev drygt 136 miljoner rubel (MRUR)
motsvarande drygt 5 MUSD givet den genomsnittliga växelkursen under året. För 2005 blev motsvarande intäkt ca 4,7 MUSD.
Det genomsnittliga försäljningspriset per oz av guld blev 607
USD för 2006.

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 (september–december). Under
kvartalet 1 och 2 sker således endast begränsad verksamhet.
Artelj Tyva – guldproduktion 2002–2006 i kg
2002

2003

2004

2005

2006

302

213

267

315

260

Källa: OOO Artelj Tyva

Guldproduktionen pågår på OOO Artelj Tyvas
alluviala fyndighet ”Bolshoy Agliyak”.
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Det alluviala guldproduktionsföretaget Artelj Lena
i Irkutsk
Central Asia Gold AB (publ) (”CAG ”) ingick i slutet av 2006
ett köpeavtal avseende förvärv av den i Irkutskregionen belägna
alluviala guldproducenten Artelj Lena. Förvärvet kommer att
genomföras under andra kvartalet 2007 via dotterbolaget OOO
Tardan Gold, och därför ingår inte Artelj Lena i koncernräkenskaperna för 2006. Förvärvspriset blev motsvarande omkring
9 miljoner US-dollar.
Artelj Lena är ett alluvialt producerande arbetarkollektiv (på ryska ”artelj”). Antalet delägare var vid försäljningstillfället omkring
90 stycken. Företagsledningen, som är mycket erfaren, kvarstår
efter förvärvet. Den genomsnittliga produktionen av guld under
de tre sista åren har varit 830 kg (26 600 oz). Produktionsmålet
för 2007 uppgår till 800 kg guld. Artelj Lena såldes i obelånat
skick, men efter utdelning av kassamedlen. Rörelsekapitalbehovet för 2007 har säkrats genom lån i det ryska banksystemet.

kubikmeter. I Artelj Lena ingår även ett gruvprojekt vid namn
Kavkas som beskrivs lite längre frarm.
Central Asia Gold förväntar sig att under kommande år utvinna
synergieffekter ur Artelj Lena i samband med utbyggnaden av
Kopylovskoye-fyndigheten. Artelj Lenas fyndigheterer 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. Dessutom kommer denna starkare lokala plattform att i framtiden
väsentligt öka på potentialen för ytterligare förvärv i den mycket
stora guldregionen Irkutsk.
Artelj Lenas planerade guldproduktion 2007 i kg,
fördelad per månad
250

Artelj Lena grundades den 7 april 1976. Företaget har sedan starten producerat mer än 30 ton guld. Genomsnittligt antal anställda under 2006 var 510 personer. 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. I affärsplanen
för 2007 ingår geologiskt utvärderingsarbete dels med de egna
prospekteringsresurserna, dels även med externa prospekteringsresurser. Totalt avses under 2007 genomföras 4 500 m prospekteringsborrning på tre stycken av de egna licensområdena i syfte
att öka guldreserverna. Totalt uppgår de registrerade kvarstående
guldreserverna till omkring 6 ton eller 180 000 oz per årsslutet
2006. Guldhalten i de alluviala reserverna ligger kring 1 g per
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Total planerad produktion 800 kg.
Alluvialt guld frigörs ur den guldhaltiga flodsanden
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Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval
Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval är belägen i Bauntovsk-distriktet i den ryska republiken Buryatien 120 km nordost om samhället Bogdarin och omkring 645 km nordost om
republikens huvudstad Ulan-Ude. Fyndigheten nås från Bogdarin via vintervägar. Energiförsörjningen säkras via egna dieselaggregat. Licensområdet befinner sig i höglänt terräng med
absoluta punkter i höjdled om 1 200–1 350 m. Fyndigheten var i
drift under mitten av 1950-talet och även i början av 1990-talet,
och dessförinnan hade prospekteringsarbeten blivit företagna.
Den alluviala fyndigheten består av ett sandlager beläget ett par
meter under markytan under ett lager av frusen torv (permafrost). Fyndigheten har blivit prospekterad via borrhål med en
diameter om 108 mm, som har genomförts i ett rutnät om i snitt
200 x 10–20 m. Totalt har 448 borrhål borrats i 44 prospekteringslinjer. Dessa har kompletterats med sju djupa gropar (schakt)
för att kontrollera resultaten.
Det guldförande sandlagret kan uppdelas i två separata kroppar
(Sivo Pravy Uval nr. 1 och nr. 2) med längden 2 240 m respektive
1 690 m. Bredden på kropparna varierar mellan 10–82 m.Tjockleken på sanden är 0,4–4,8 m (snitt om 1,7 m) och tjockleken
på torven är 15–48 m.
Den alluviala fyndigheten har en medelhalt av guld på 3–3,6 g/m³.
Det totala guldinnehållet i kategori C1 uppgår för Sivo Pravy
Uval 1 och 2 till 453 kg respektive 162 kg. Den guldförande sanden är separerbar och har en lerhalt om 10–20%. Guldets renhet
uppgår till 930–950 promille.

Fyndigheten lämpar sig för underjordisk brytning. Det betyder
att brytning av sanden sker vintertid medan själva separeringen,
tvättningen, av guldet ur sanden sker under sommarperioden.
Styrelsen för Central Asia Gold AB beslutade under hösten 2004,
mot bakgrund av fyndighetens begränsade storlek och avsides
belägenhet, att inte allokera betydande resurser till projektet utan
att istället söka en partner för utbyggnaden.
Det ryska företaget OOO GRK Oreol (“Oreol”) accepterade i
mars 2005 att bli sådan partner i projektet. Oreol är ett mindre
gruvbolag aktivt i samma region – Buryatiyen. Avtalet innebär
att Oreol påtar sig alla risker av det kommande utbyggnadsprogrammet. Oreol kommer således att bli operatör, kommer att
ansvara för uppfyllande av licenskraven samt kommer att säkra
finansieringen för verksamheten. Licensen kommer dock att
kvarstå i dotterbolaget Tomano och Central Asia Gold AB kommer att ha kvar sitt 100%-iga ägande i dotterbolaget.
Finansiellt kommer Oreol först att kompensera Central Asia Gold
via Tomano för nedlagda kostnader i projektet, vilka är relativt
blygsamma. Vidare kommer Central Asia Gold via Tomano att
erhålla en intäktsdelning som kommer att ändras lite över tiden.
Delningen sker av faktiskt erhållna nettointäkter från guldförsäljningen efter avdrag för statlig royaltyskatt och raffineringsavgift.
Central Asia Gold kommer att erhålla 5% av dessa intäkter under
år 1 och 7% under åren 2–5, varefter driften stängs ned. Intäktsdelningen kommer att ske kontinuerligt över tiden. Avtalet gäller
fr o m andra kvartalet 2005. Det kan noteras att Oreol ännu inte
har påbörjat utbyggnadsprogrammet.

Parametrar använda vid reservberäkningen:

• Lägsta guldhalt i de beräknade delblocken har satts till 2,5 g/m³.
•	I de undersökta malmsnitten har en cut-off halt på 0,3 g/m³
använts.
•	Marginalkvantiteter med lägst 1 g/m³ i lagrens ytterområde är
inkluderade.
•	Minimal tjocklek på sandlagret har bestämts till 1,4 m.
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Guldmineraliseringarna Karabel-Dyr
Central Asia Gold ABs dotterbolag OOO Tardan Gold vann i
december 2006 en publik öppen licensauktion avseende guldfyndigheten Karabel-Dyr. Betalt pris blev motsvarande omkring
400 000 USD. En prospekterings- och produktionslicens med en
löptid om 25 är erhållen. Central Asia Gold kommer under 2007
att ta ställning till vilken typ av utvärderingsprogram som skall
bedrivas på fyndigheten.

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 Karabel-Dyr är belägna i den östra
delen av republiken Tyva intill floden Kaa-Cheem (också kal�lad 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 Karabel-Dyr ligger i anslutning till den sydostliga delen av en zon med alluvialt guld som
benämnes Tapsa-Kacheemsk. En alluvial guldfyndighet i dalen
där floden Karabel-Dyr flyter fram har varit känd sedan 1918.

Den geokemiska provtagning som har utförts inom Karabel-Dyrområdet 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 prospekterings-diken 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 100x20 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 100x20 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 Karabel-Dyr.

En guldmalmkropp som går i dagen.

Fördelningen av guldmineraltillgångar på Karabel-Dyr på de olika tillgångskategorierna i ton och uns (oz)
Guldförekomst

Mineralisering

Längd,
m

nr 1
nr 2

Gordeyevskoye

Djup,
m

Snittbredd,
m

Snitthalt
g/t

Mineraltillgång P1,
ton

140

50

180

100

nr 3

80

0,95

7,1

0,12

3 732

16,1

5,87

4,39

136 529

100

5,55

17,92

2,05

63 755

nr 1

6,56

204 016

100

50

4,95

9,53

0,61

nr 2

18 971

80

40

7

9,2

0,53

16 483

Subtotal
Ezen

Subtotal
Total

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

anomali nr 17

0,2

6 220

35,3

1 097 830

Objekt
Gordeyevskoye

Total P2 mineraltillgångar

Mineraltillgång P1,
oz

1,14

35 454

7,7

239 470
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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.
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
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.
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.
Det prospektiva området ”Perevalny”

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).
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Gruvfyndigheten Kavkaz
Gruvfyndigheten Kavkaz är belägen i provinsen 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.

Sammanfattningsvis säger hittillsvarande officiella analyser att
det utvinningsbara guldet på Kavkaz-fyndigheten är bundet till
kvartsgångar och kvartsmineraliseringen i området. Detta då den
relativt stora provtagningen har visat att övriga typer av mineraliseringar i området (t ex sulfider) endast påvisar lägre guldhalter.

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 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 kvartgångar
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.

Kavkaz-fyndigheten hösten 2006

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 officiella data 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.

Satellitbild utvisande läget på Kavkaz i förhållande till Kopylovskoye

Officiella ryska skattningar av guldreserver och guldmineraltillgångar på Kavkaz-fyndigheten
Reserv- och mineral
tillgångskategori

Yta på
blocket, m²

Genomsnittlig horisontell
mäktighet på blocken, m

Volym på blocken,
tusental m³

Malmreserver,
tusental ton

Genomsnittlig
guldhalt, g/t

Guld,
kg

C1

8327

1,42

11823

30740

9,4

288

C2

21570

1,42

30629

79636

9,4

749

C1+C2

29897

1,42

42452

110376

9,4

1037

P1

81850

3,75

307094

512863

5,1
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Central Asia Golds geologiavdelning har under 2006 bedrivit egen provtagning på Kavkaz och även genomfört analys av dessa prover. Slutsatserna som
dras är att guldmängderna på Kavkaz kan vara ordentligt underskattade. Angreppssättet som Central Asia Gold använt är detsamma som det som begagnats gällande Kopylovskoye-fyndigheten i närheten. Det angreppssättet innebär i korthet att man tar en större volym vid varje provtagning och därvid fås
mer statistiskt representativa malmprover. Därvid uppkommer bedömningen att Kavkaz tvärtemot den hittillsvarande tolkningen kan vara en betydande
guldfyndighet med mycket stora volymer guldmalmer med lägre guldhalter än vad som hittills angivits.
Central Asia Gold kommer nu att utvärdera hur en mer systematisk analys kan genomföras av Kavkaz.
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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 nr2 samt Selberget nr 1.
I och med att allt mer kvalificerade undersökningsmetoder har
kommit till stånd (mikrosondanalyser) har kostnaderna för Central Asia Gold AB ökat något om dock i begränsad omfattning.

Under de två första koncessionsåren 2005–2006 har ett stort
antal prover från området insamlats.Vissa av dessa prover har
detaljundersökts under medverkan av företag och institutioner
i Sverige samt av laboratorier i Finland och Kanada.Resultaten
från dessa undersökningar kombinerade med information från
geofysiska data och terrängdata har lett fram till att fyra områden
har avgränsats med potential för diamantförande bergarter.Ytterligare en undersökningsfas planeras därför att utföras inom dessa
fyra områden med grävning och borrning på rundade magnetiska anomalier.

Den ryska republiken Tyva
Tyva är ett av de minsta subjekten i den Ryska Federationen
(Ryssland), och hade under Sovjet-tiden status som en s k Autonom Sovjetrepublik (ASSR). Mer precist är Tyva i ytstorlek nummer 77 av de 89 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 andel 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.
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).

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

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

Vy från Tardan-fyndigheten
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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: 4 000 000 aktier
Michail Malyarenko, Styrelseordförande, Verkställande direktör för de ryska dotterbolagen, 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 oljeindustri
verksamhet (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: 37 745 737 aktier
Alexander Vamboldt, platschef, född 1953, rysk
medborgare. Har högre utbildning som Bergingenjör-Geolog med examen 1979 från den Tekniska
Högskolan i Krasnoyarsk. Har arbetat större delen
av sitt yrkesverksamma liv inom gruvnäringen i
Krasnoyarsk. Arbetade också en kortare tid i ett
västafrikanskt guldprojekt i mitten av 1990-talet.
Innehav i Central Asia Gold: 0
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Oleg Novgorodov, ställföreträdande platschef
vid de ryska dotterbolagen till Central Asia Gold
– OOO Tardan Gold och OOO Tomano, född
1960, rysk medborgare. Har högre utbildning
från den Tekniska Högskolan i republiken Tchita
som Bergsingenjör med specialisering på underjordisk gruvutbyggnad. Tog sin examen 1989.
Arbetade sedan som produktionsingenjör inom
gruvan ”Entusiastov” tillhörig den sovjetiska
guldproduktionsenheten ”Yakutzoloto” i republiken Sacha (Yakutien). Var sedermera Direktör
vid det sovjetiska kolproducerande företaget
”Krasnoarmeiyskugol” inom Donetsk-regionen.
Arbetade vidare inom gruvföretaget OOO ”Altyn”
i republiken Chakasien. Var därefter Verkställande
Direktör för gruvföretaget OOO A/S ”Entusiastov”
i republiken Buryatien. Har en total gruvindustriell
erfarenhet om 19 år.
Innehav i Central Asia Gold AB: 163 526 aktier
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
Niklay Doroshtjenko, anrikningschef, född 1953,
rysk medborgare. Nikolay har universitetsexamen
som metallurgisk ingenjör från universitet i staden
Frunze och kommer närmast från Kirgizien, där
han var anrikningansvarig för ett stort guldföretag.
Innehav i Central Asia Gold AB: 0

Tatyana Busik, Redovisningsansvarig, född
1957, rysk medborgare. Har först högre utbildning
som matematiker (1980) vid Tomskuniversitetet
och sedan en ytterligare utbildning inom finans/
management med examen 2003. Har en total
redovisningserfarenhet om 10 år.
Innehav i Central Asia Gold AB: 0

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

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).

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
gruv-branscherna sedan 1978, bl a för Norsk
Hydro och SECAB. Under 1990-talet och fram till
idag har han varit styrelsemedlem och anställd i
de gruv- och börsnoterade bolagen Wermlands
Guldbrytning (WGAB), Aurex och Gexco. Patric
lämnade Gexco i juli 2004 i samband med ett
huvudägarbyte och är inom gruvnäringen i Sverige
nu endast engagerad i Central Asia Gold AB.
Innehav i Central Asia Gold AB: 500 000 aktier
Michail Malyarenko, Styrelseordförande sedan
2004. VD för de ryska dotterbolagen OOO Tardan
Gold och OOO Tomano, se föregående sida.
Torbjörn Ranta, styrelsemedlem sedan 2004,
Verkställande direktör, se föregående sida.

Innehav i Central Asia Gold AB: 0
Peter Geijerman, styrelsemedlem sedan 2004,
född 1972, svensk medborgare. Har en MBA-examen från franska INSEAD liksom även en MScexamen 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. Har mångårig erfarenhet av projektledning och verksamhetsdrift i Ryssland. Talar flytande ryska.

Alexander Gerasimov, chefsgeolog, se föregående sida.

Revisorer
Lindebergs Grant Thornton, Auktoriserade
revisorn Håkan Andreasson, född 1949.
Har varit revisor i Bolaget sedan 2004.

Innehav i Central Asia Gold AB: 660 000 aktier
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 trädde 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 samt är styrelsemedlem i Malka Oil AB.
Innehav i Central Asia Gold AB: 37 965 737 aktier
via Benton International Ltd
Paal Hveem, styrelsemedlem sedan 2006, född
1953, norsk medborgare. 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
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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

Aktiekapitalet i Bolaget uppgick per årsslutet 2006 till
72 239 984,60 SEK fördelat på 366 196 923 utestående aktier
var och en med ett nominellt värde 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 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.
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.
Per datumet för publiceringen av denna årsredovisning finns
därför totalt 412 210 070 utestående aktier i bolaget. Aktiekapitalet uppgår vid samma tidpunkt till 82 442 014 SEK.
Årsstämman den 9 juni 2006 gav styrelsen ett mandat att emittera upp till 200 miljoner aktier utan företrädesrätt för existerande aktieägare under tiden fram till årsstämman 2007. Därav har
utnyttjats 121 013 147 aktier. Till årsstämman 2007 är föreslaget
att ge styrelsen ett motsvarande mandat omfattande upp till 100
miljoner aktier giltigt till årsstämman 2008.
Aktierna i Central Asia Gold är sedan den 29 mars 2005 noterade på NGM-börsens aktielista NGM Equity.

Aktieägare

Antal aktier

%

Sundqvist Maths O bolag

43 500 000

10,6%

Benton International Ltd

37 965 737

9,2%

Malyarenko Michail

37 745 737

9,2%

Paal Hveem

35 310 000

8,6%

Blystad Arne bolag

34 500 000

8,4%

Catella-gruppen

14 066 000

3,4%

Finn Haadem och bolag

11 000 000

2,7%

Swedbank Robur fonder

9 448 875

2,3%

Ranta Torbjörn

4 000 000

1,0%

Plotek Bernt

2 742 000

0,7%

Reservoiren pensionsstiftelse

2 250 000

0,5%

Cancale Förvaltning AB

1 500 000

0,4%

R Östman Invest AB

1 500 000

0,4%

Bliwa Livförsäkring

1 166 000

0,3%

Investor Trading AB

1 084 000

0,3%

Mörner Kierkegaard Alexandra

1 000 000

0,2%

Svennas Henrik

1 000 000

0,2%

Berlin Michael

956 500

0,2%

Österlin Barbro

925 000

0,2%

Berner-Eyde Axel

800 000

0,2%

Connys Alltransporter AB

775 000

0,2%

Römer Hasse

756 000

0,2%

Johansson Mikael

700 000

0,2%

Vliet Charles van der

700 000

0,2%

Raunio Nipa

696 821

0,2%

196 687 670

47,7%

Subtotal, 25 största ägarna
Subtotal, övriga ca 5 000 ägare
Totalt

215 522 400

52,3%

412 210 070

100,0%

Källa: VPC AB

Aktiekapitalets utveckling
Ökning av
antal aktier

Utestående
antal aktier

Nominellt
belopp/aktie

Teckningskurs/aktie

Ökning av
aktiekapitalet

Utgående
aktiekapital

2004-02-24

1 000

1 000

100

100

100000

100 000

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

Händelse

Datum

Bolagets bildande

* Minskning av nominellt belopp per aktie till 0,20 SEK
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Nyckeltal
Nyckeltalen avser koncernen.
2006

2005

Definitioner

Lönsamhet
Malmanrikning (tusentals ton)

17,3

8,9

Processat malmtonnage i tusentals ton under perioden.

Guldproduktion i oz under perioden

10 000

576

Erhållen guldproduktion under perioden i troy oz (exklusive OOO
Artelj Tyva under 2005).

Guldförsäljning i oz under perioden

9 516

576

Faktiskt försåld guldproduktion i troy oz under perioden (exklusive
OOO Artelj Tyva under 2005).

608

473

Erhållet snittpris i USD/troy oz under perioden.

-6,9%

4,7%

313 616 128

117 375 567

inga

inga

68,3%

84,4%

Eget kapital exklusive minoritet i procent av balansomslutningen.

4 829 849

-9 146 629

Rörelseresultat plus avskrivningar minus förändringen av rörelsekapital.

Kassaflöde efter investeringar och finansiering

67 073 374

882 011

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

Likvida medel, SEK

81 946 672

17 128 289

-56 902 743

-20 479 569

437

359

Antal utestående aktier före utspädning vid
periodslutet

366 196 923

228 608 802

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

Genomsnittligt antal utestående aktier under
perioden före utspädning

278 073 163

183 287 071

Det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden
utan hänsyn till utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner och eventuella personaloptioner.
Antalet icke utnyttjade teckningsoptioner vid respektive periodslut.

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

Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Kapitalstruktur
Eget kapital, SEK
Räntebärande skulder
Soliditet,%

Eget kapital vid periodens slut exklusive minoritet.
Totala räntebärande skulder vid periodslutet.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde före investeringar

Banktillgodohavanden och kassa vid periodens slut.

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar

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

6 000 000

0,2

0,20

-0,053

0,022

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

0,856

0,513

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

1,96

1,14

Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen i respektive period.

Aktiekurs samt antal omsatta aktier per dag
15
i Central Asia Gold 29 mars 2005–7 maj 2007

3,0

12

Varje akties andel av det totala aktiekapitalet.

Slutspread köp–sälj i % av köp i Central Asia Gold20
aktien 29 mar 2005–7 maj 2007

2,5
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9
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6
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3
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0
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Central Asia Gold AB
(publ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari–31 december 2006.
Koncernstruktur

Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett svenskt gruvbolag
med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Koncernen består
per årsslutet 2006 av det svenska moderbolaget respektive av
två helägda ryska dotterbolag. Vidare äger dotterbolaget OOO
Tardan Gold fyra dotterdotterbolag. Det första, OOO Mars ägs
till 50%. Detta bolag innehar en maskin- och fordonspark. Det
andra dotterdotterbolag är den alluviala guldproducenten OOO
Artelj Tyva som ägs till 99,8%. Dotterdotterbolag nummer tre är
gruvprojektsföretaget OOO Kopylovskoye i Irkutsk som ägs till
99%. Det sista dotterdotterbolaget är OOO Perspektiva, ägt till
99%, som är obetydligt och används som instrument för deltagande på ryska privatiseringsauktioner. Samtliga dotter- och dotterdotterbolag 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. Under första halvåret 2007
tillkommer ytterligare ett dotterdotterbolag ägt av OOO Tardan Gold. Det handlar om den alluviala guldproducenten OOO
Artelj Lena i Irkutsk. Detta företag kommer ägas fullt ut minus
sedvanlig legalt nödvändig minoritet. Slutligen, inom ramen för
den i VD-ordet beskrivna projektfinansieringen av Kopylovskoye-projektet, har under våren 2007 grundats ett nytt svenskt
dotterbolag vid namn Kopylovskoye AB. Hit skall ägandet till
OOO Kopylovskoye överföras.
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Dessutom tillämpar moderbolaget RR
30:05 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner) och
RR 32:05 (Redovisning för juridiska personer).
Vid en jämförelse av räkenskapsåren 2005 och 2006 skall påpekas att faktisk förvärvsdag för dotterdotterbolaget OOO Artelj
Tyva blev den 27 december 2005. Därmed ingick Artelj Tyvas
balansräkning i koncernbalansräkningen per 31 december 2005.
Dock ingick inte Artelj Tyvas resultaträkning i koncernresultaträkningen för 2005. Det är Artelj Tyva som stod för huvuddelen
av koncernens guldproduktion och försäljning under 2006.

Vad gäller guldproduktionen på Kopto-fyndigheten har den
kontinuerliga driften tills vidare lagts ned efter årsslutet 2006.
Detta då endast en begränsad mängd fastställda guldreserver nu
kvarstår där. För framtiden skall Kopto-fabriken användas för
utvärderingsändamål vid provanrikning av malmprover i stora
volymer. Under 2006 erhölls från Kopto drygt 50 kg (1 600
oz) av kemiskt rent guld. Samtidigt erhölls betydande mängder
guldsand. Guldet därur kommer att kunna utvinnas så snart lakningsanläggningen på Tardan-fyndigheten står klar.
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
2006 blev 260 kg (ca 8 400 oz), vilket var 17% lägre än under
2005 då 315 kg producerades. Huvudsaklig orsak till den lägre
produktionen var svåra översvämningar i östra Sibirien under
sommaren 2006, vilket ledde till inställd produktion under delar
av perioden.
På dotterbolaget OOO GRK Tomanos fyndighet bedrevs ingen
aktivitet under 2006. På Tardan-fyndigheten genomfördes under
verksamhetsåret ett mycket stort arbete för att inleda guldproduktionen där. En gravimetrisk processanläggning med 100 000
tons årlig malmbearbetningskapacitet uppfördes liksom ett stort
antal byggnader i form av bostäder, servicelokaler, personalmatsalar och kontor. Samtliga enheter förses med el via den 26 km
långa elledning som dragits ned till närmsta samhälle.Vidare togs
en koleldad värmeanläggning i drift, som via ett rörledningsnät värmer upp såväl fabriken som samtliga övriga huskroppar.
Provdriften av anläggningen inleddes i slutet av 2006 och under
första kvartalet har inkörningen fortsatt. Under första kvartalet processades malmen via krossning och malning, medan de
kanadensiska centrifugerna blev färdiginställda först i slutet av
mars 2007. Från och med andra kvartalet fungerar samtliga bearbetningssteg tillfredställande och guldkoncentratet utvinns nu i
tvåskifte. Mindre smältningsugnar har också tagits i drift så att
guldtackor av Doré-klass kan framställas av koncentratet. Central
Asia Gold bedömer för närvarande av produktionen av guldkoncentrat under verksamhetsåret 2007 kommer att hamna i intervallet 200–230 kg. Central Asia Gold planerar för att installera
det andra bearbetningssteget på processanläggningen, lakningsenheten, under tidiga 2008.
Resultat och omsättning – koncernen

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 2006 sju stycken minerallicenser, som ger rätt till att utvinna mineraler inom licensområdena under de respektive licensperioderna. Efter förvärvet av
OOO Artelj Lena under tidiga 2007, vilket innehar såväl alluviala guldlicenser som en gruvguldlicens, omfattar koncernens
licenser enligt ryska standards per inledningen av 2007 cirka 747
000 uns (1 oz = 31,1 g) guldreserver av rysk kategori C1/C2
och 1 055 000 oz guldmineraltillgångar av kategori P1. Vidare
finns 5 765 000 oz av guldmineraltillgångar i kategori P2.

För tolvmånadersperioden januari–december 2006 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om –14,98 MSEK (4,02)
motsvarande -0,053 SEK per aktie (0,022 SEK).
Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick till
42,54 MSEK (2,04) och omfattade 295 kg (9 500 oz). Detta
motsvarar ett genomsnittligt realiserat pris om 608 USD per oz.
Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost
om 5,70 MSEK (0,49) avseende tjänster utförda av dotterdotterbolaget OOO Mars, som sysslar med transportservice delvis
även för externa kunder.
Förändringen i varor under tillverkning och färdiga varor uppgick till 14,01 MSEK (8,55).
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Under rapportperioden har kostnader i de ryska dotterbolagen
om 25,82 MSEK (16,74) aktiverats som gruvrättigheter.
Totala rörelsekostnader i koncernen uppgick under tolvmånadersperioden 2006 till 92,96 MSEK (32,46).
Netto finansiella poster uppgick till -9,02 MSEK för verksamhetsåret (0,98). Det relativt stora finansiella underskottet under
verksamhetsåret förklaras främst av icke-kassaflödespåverkande
valutakursförluster i moderbolaget hänförliga i huvudsak till det
andra kvartalet av verksamhetsåret.
Skattekostnaden för rapportperioden blev -1,08 MSEK (0).
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för perioden var
-0,19 MSEK (0).
Det skall påpekas att det fjärde kvartalet 2006 är det sista kvartalet som rörelsekostnaderna för dotterbolaget Tardan Gold kapitaliseras. Tardan Gold har nu inlett guldproduktionen i det första
steget. Detta innebär att malm bearbetas och att guld utvinns
genom en gravimetrisk process. Detta innebär att den fulla rörelsekostnaden från Tardan Gold fr o m den 1 januari 2007 kommer
att få genomslag på koncernens resultaträkning utan kapitaliseringskomponent. I detta sammanhang upprepas även att koncernens under 2007 två alluviala producenter i allt väsentligt producerar och säljer sitt guld under det andra halvan av varje år.
Vid jämförelse mellan åren 2005 och 2006 påpekas igen att dotterbolaget OOO Artelj Tyvas resultaträkning inte konsoliderades
i koncernresultaträkningen för 2005 då faktisk förvärvsdag blev
27 december 2005. Vidare uppstod i samband med förvärvet av
Artelj Tyva i slutet av 2005 en intäktspost av engångskaraktär
– upplösning av negativ goodwill avseende detta förvärvet – om
7,68 MSEK – vilken inkluderades i koncernresultaträkningen
för 2005.
Moderbolaget

Moderbolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret 2006 uppgick till -13,50 MSEK (-1,99). I resultatet ingår negativa valutakursdifferenser om -10,09 MSEK varav ej kassaflödespåverkande
var -6,88 MSEK. Emissionskostnader om 15,59 MSEK (4,34)
har under verksamhetsåret bokats direkt mot eget kapital i enlighet med de uppställda räkenskapsprinciperna. Moderbolaget har
karaktär av holdingbolag och har som enda intäktskälla vissa
smärre ränteintäkter på likvida medel under förvaltning respektive på de lån som från tid till annan utges till dotterbolagen.
Ingen skattekostnad har uppstått under räkenskapsåret.
Investeringar och likviditet

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar
under rapportperioden uppgick till 155,75 MSEK (50,50).
Kassabehållningen i koncernen uppgick till 81,95 MSEK vid
årsslutet 2006 (17,13).

des i februari 2007 en riktad nyemission om 36 000 000 aktier.
Emissionskursen var 1,86 SEK per aktie. Emissionen genomfördes för att finansiera köpet av den alluviala guldproducenten
Artelj Lena.Vidare genomfördes i april 2007, som ett led i förvärvet av OOO Kopylovskoye, en riktad emission om 10 013 147
aktier till säljarna av detta företag. Emissionskursen blev 2,03
SEK/aktie. Per datumet för utgivande av denna rapport finns det
därför 412 210 070 utestående aktier. Inga mer teckningsoptioner finns utestående.
Aktierna i Central Asia Gold är sedan den 29 mars 2005 noterade på NGM-börsens aktielista NGM Equity.
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%.
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 förrän tidigast
för verksamhetsåret 2008. 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.
Sammantaget torde de alluvialt guldproducerande dotterbolagen
OOO Artelj Tyva och OOO Artelj Lena komma att visa beskattningsbara vinster för 2007 och därmed också att betala vinstskatt
på dessa. Företagsskatten i Ryssland är för närvarande 24%.

Aktiekapitalet, utgivna aktier och teckningsoptioner

Per sista december 2006 var antalet utstående aktier i bolaget
366 196 923. Kvotvärde är 0,20 SEK per aktie. Alla aktier har en
röst och lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktiekapitalets
gränser uppgår för närvarande till lägst 46 000 000 SEK och
högst 184 000 000 SEK. Efter verksamhetsårets slut genomför-

Dotterbolaget OOO Tardan Gold inleder under 2007 sin guldproduktion. Med tanke på detta, och med tanke på att skattemässiga förlustavdrag från tidigare år kan utnyttjas, torde OOO
Tardan Gold endast komma att betala en mycket blygsam företagsskatt för 2007, om överhuvudtaget.
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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.
Valutapolicy

Koncernens investeringar kommer i huvudsak att ske i rubel.
Samtidigt kommer intäktsflödet att i huvudsak vara 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. 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 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 på fyndigheterna tillhöriga dotterbolagen OOO Tardan Gold och OOO
Artelj Tyva i Tyva. All administrativ verksamhet sker i hyrda
lokaler.

Kopylovskoye och Artelj Lena, beslut om att genomföra riktade
nyemissioner för att finansiera dessa förvärv samt beslut om deltagande på de publika auktionerna gällande guldmineraliseringarna Uzhunzhulsky, Karabel-Dyr och zinkprojektet Kyzyl-Tazhdyg (den senare auktionen vanns inte).
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Förvärv av den alluviala guldproducenten Artelj Lena i
Irkutsk

Central Asia Gold AB ingick i slutet av december 2006 ett avtal
om förvärv av den alluviala guldproducenten Artelj Lena i Irkutsk. Överenskommet förvärvspris var motvärdet av omkring
9 miljoner USD. Förvärvet genomfördes inte förrän under 2007,
varför Artelj Lena inte ingår i koncernredovisningen för räkenskapsåret 2006. Förvärvet finansierades genom en riktad emission av aktier i Central Asia Gold AB som genomfördes under
första kvartalet 2007. Därvid emitterades 36 miljoner aktier till
ett begränsat antal professionella investorer. Emissionskursen blev
1,86 SEK per aktie.
Projektfinansiering av OOO Kopylovskoye

Central Asia Gold ABs styrelse fattade under våren 2007 beslut
att finansiera utvärderingsarbetet på Kopylovskoye-fyndigheten
genom att sälja ut en del av detta projekt. Förslaget underställdes en extra bolagsstämma avhållen den 23 april 2007. Stämman
godkände föreslagen transaktion. Denna innebär att 25% av projektet säljs ut till en liten grupp av professionella investorer för
motsvarande omkring 10 miljoner USD. Inom ramen för överenskommelsen skall dotterdotterbolaget OOO Kopylovskoye
föras över från dotterbolaget OOO Tardan Gold till ett nyskapat
svenskt dotterbolag, Kopylovskoye AB. När denna överföring är
färdig emitteras aktier motsvarande 25% av Kopylovskoye AB.
Det bedöms att transaktionen blir genomförd under sommaren
2007.
Apportemission av aktier för att slutbetala förvärvet av OOO
Kopylovskoye

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

Central Asia Gold ABs förvärv av Kopylovskoye-projektet betalas i olika omgångar. En del var en riktad nyemission av Central
Asia Gold-aktier till ett motvärde om 3 miljoner USD. Emissionen beslutades i slutet av april 2007 och registrerades i tidiga
maj. Givet rådande börskurs på aktien och växelkurs USD/SEK
vid beslutstillfället blev emissionskursen satt till 2,03 SEK per
aktie. Totalt emitterades 10 013 147 aktier. Efter denna emission uppgår antalet utestående aktier i Central Asia Gold AB till
412 210 070.

Anställda

Planering framåt

Antalet anställda i snitt under 2006 i koncernbolagen var 437
personer.Vid årsslutet 2006 fanns 507 anställda varav 55 kvinnor
och 452 män.

Central Asia Gold bedömer för närvarande att produktionen av
guldkoncentrat på Tardan-fyndigheten under verksamhetsåret
2007 kommer att hamna i intervallet 200–230 kg. Central Asia
Gold planerar för att installera det andra bearbetningssteget på
processanläggningen, lakningsenheten, under tidiga 2008.Vidare
bedöms att de alluviala bolagen i koncernen under 2007 kommer att producera kring 1 100 kg guld. Totalt bedöms därför
koncernbolagens guldproduktion under 2007 hamna i intervallet 1 250–1 350 kg (40 000–43 000 oz).

Miljö

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 2006 har hållits
tio styrelsemöten. Av dessa har ett möte skett som per capsulam-beslut, fem har avhandlats via telefonkonferens och fyra har
skett in plenum med fysisk närvaro. Bland viktigare beslut under
året kan nämnas beslut om förvärv av de två ryska guldbolagen
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Finansiell situation

Styrelsen för Central Asia Gold beaktar följande faktorer i sin
finansiella grundplanering, nämligen befintliga kassamedel, kassaflöde från dotterbolagens guldförsäljning samt i utsikt ställda
kreditlöften från diverse affärsbanker. När dessa beaktas bedömer
styrelsen att koncernen i dagsläget har tillräckligt rörelsekapital
för verksamhetens finansiering under de kommande tolv månaderna. Skulle något ytterligare likviditetsbehov uppstå kommer
styrelsen att överväga olika typer av nyemissioner.
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 tre största osäkerhetsfaktorerna enligt
styrelsens i bolaget bedömning:
Guldprisrisk

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

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.
Fast lön

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

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.

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.

Projekt- och finansieringsrisk

Långsiktiga incitament

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.

Styrelsen avser att regelbundet utvärdera behovet av ett långsiktigt incitamentsprogram som skall föreslås årsstämman. Ett specifikt program föreslås till årsstämman den 12 juni 2007 i enlighet
med kallelsen till densamma.

Politiska risker

Övriga förmåner

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.

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.

Förslag om riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen i CAG-koncernen

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

Styrelsen föreslår att årsstämman den 12 juni 2007 godkänner
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Central
Asia Gold-koncernen (”Koncernen”), med i huvudsak följande
innehåll:

Rörlig lön

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.

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.
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Avvikelser från riktlinjerna

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

Koncernens egna kapital uppgår per årsslutet 2006 till
313,62 MSEK. I moderbolaget uppgår årets resultat till
‑13,50 MSEK. Total ansamlad förlust uppgår till -16,62 MSEK.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moderbolagets
ansamlade förlust överförs i ny räkning och att ingen utdelning
skall lämnas för verksamhetsåret.

Stockholm den 28 maj 2007

Michail Malyarenko		Alexander Merko		
Styrelseordförande		
Ledamot

Örjan Berner		
Ledamot			

Peter Geijerman		
Ledamot

Patric Perenius 		Alexander Gerasimov
Ledamot			
Ledamot

Paal Hveem		Torbjörn Ranta		
Ledamot			
Verkställande direktör och ledamot

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår
ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 28 maj 2007.
Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 12 juni 2007.
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Koncernens resultaträkning
(Alla belopp i SEK)

Not nr

Nettoomsättning

2006-01-01
–2006-12-31

2005-01-01
–2005-12-31

48 242 000

2 536 000

Aktiverat arbete för egen räkning

7

25 823 000

16 738 278

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor

16

14 011 000

8 551 410

Övriga rörelseintäkter

22

–

7 685 000

88 076 000

35 510 688

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

1

-51 143 957

-14 348 426

Personalkostnader

2

-31 888 959

-14 288 314

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

3

-9 930 149

-3 823 803

-92 963 065

-32 460 543

-4 887 065

3 050 145

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter

4

Finansiella kostnader

5, 24

1 881 316

1 353 783

-10 899 952

-377 861

-13 905 702

4 026 067

-1 078 000

-7 000

-14 983 702

4 019 067

-14 797 702

4 019 067

-186 000

–

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-0,053

0,022

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,053

0,021

Antal aktier vid räkenskapsårets slut

366 196 923

228 608 802

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret

278 073 163

183 287 071

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret med hänsyn till utspädning

278 073 163

189 572 354

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoriteten
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Koncernens balansräkning
(Alla belopp i SEK)

Not nr

2006-12-31

2005-12-31

7

155 976 195

57 545 826

Byggnader och mark

8

11 017 000

9 797 000

Maskiner och tekniska anläggningar

9

34 817 000

19 349 939

Inventarier

10

412 884

203 000

Pågående konstruktionsarbeten

11

36 769 000

12 730 000

83 015 884

42 079 939

300 000

320 000

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Gruvrättigheter och prospekteringskostnader
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra värdepappersinnehav

14

Andra långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran

6

Summa anläggningstillgångar

80 000

–

9 861 622

2 398 000

249 233 701

102 343 765

23 989 000

9 207 000

1 261 000

1 079 000
7 747 855

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager

16

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

17

97 094 107

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

5 499 000

1 533 500

Kassa och bank

23, 24

81 946 672

17 128 289

Summa omsättningstillgångar

209 789 779

36 695 644

SUMMA TILLGÅNGAR

459 023 480

139 039 409

73 239 384

45 721 760

258 512 393

68 032 333

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Andra reserver
Balanserat resultat
SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE
Minoritetsintresse

29

-6 415 266

358 156

-11 720 383

3 263 319

313 616 128

117 375 567

514 000

51 000

SKULDER
Uppskjuten skatteskuld

19

9 861 622

1 802 000

Avsättningar

19

11 631 299

13 234 299

Övriga långfristiga skulder

20

59 000

–

21 551 921

15 036 299

Leverantörsskulder

5 332 750

3 881 625

Skatteskulder

3 930 000

–

17 342 600

2 027 073

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

96 736 081

667 845

Summa kortfristiga skulder

123 341 431

6 576 543

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

459 023 480

139 039 409

50 000

50 000

inga

inga

STÄLLDA PANTER
Bankmedel
ANSVARSFÖRBINDELSER
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21

28

Moderbolagets resultaträkning
(Alla belopp i SEK)

Not

2006-01-01
–2006-12-31

2005-01-01
–2005-12-31

Rörelsens kostnader
Externa kostnader

1

-3 243 948

-2 339 756

Personalkostnader

2

-2 328 959

-887 322

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3

-5 055

-5 055

-5 577 962

-3 232 133

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter från koncernbolag

1 474 863

–

Övriga ränteintäkter och liknande poster

4

989 185

1 235 783

Räntekostnader och liknande poster

5

-10 384 685

-861

-13 498 599

-1 997 211

–

–

-13 498 599

-1 997 211

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-0,049

-0,011

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-0,049

-0,011

Antal aktier vid räkenskapsårets slut

366 196 923

228 608 802

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret

278 073 163

183 287 071

Genomsnittlligt antal aktier för räkenskapsåret med hänsyn till utspädning

278 073 163

189 572 354

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

6
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Moderbolagets balansräkning
(Alla belopp i SEK)

Not

2006-12-31

2005-12-31

5 539 772

–

11 884

16 939

167 318 984

93 875 066

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Gruvrättighet

7

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

10

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

12, 13

Lån till dotterföretag

15

Summa anläggningstillgångar

44 855 818

2 163 613

212 174 802

96 038 679

217 726 458

96 055 618

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga kortfristiga fordringar

17

19 012 007

25 855

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

–

39 500

Kassa och bank

23

80 008 672

14 947 289

99 020 679

15 012 644

316 747 137

111 068 262

Aktiekapital

73 239 384

45 721 761

Reservfond

68 032 333

68 032 333

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

Fritt eget kapital
Överkursfond
Ansamlad förlust
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

190 480 060

–

-3 126 372

-1 129 162

-13 498 599

-1 997 211

315 126 806

110 627 721

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder

102 750

7 625

Övriga kortfristiga skulder

575 600

29 073

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

21

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

44

941 981

403 843

1 620 331

440 541

316 747 137

111 068 262

50 000

50 000

inga

inga
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Förändringar i eget kapital
Koncernen
(Alla belopp i SEK)

Aktiekapital

Övrigt till
skjutet kapital

Andra
reserver

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2005-01-01

27 617 755

25 606 849

96 998

-755 748

52 565 854

Valutakursdifferens

261 158

261 158

Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

261 158

261 158

Årets resultat
Summa redovisade intäkter och kostnader
Nyemission

18 104 005

Kostnader för nyemission

4 019 067

4 019 067

4 019 067

4 019 067

46 768 199

64 872 204

-4 342 716

-4 342 716

Utgående balans per 2005-12-31

45 721 760

68 032 332

358 156

3 263 319

117 375 567

Ingående eget kapital 2006-01-01

45 721 760

68 032 332

358 156

3 263 319

117 375 567

Valutakursdifferens
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

-6 773 422

-6 773 422

-6 773 422

-6 773 422

Årets resultat

-14 983 702

Summa redovisade intäkter och kostnader
Nyemission

27 517 624

Kostnader för nyemission
Utgående balans per 2006-12-31

-14 983 702
-14 983 702

206 068 581

233 586 205

-15 588 520

-15 588 520

73 239 384

258 512 393

-6 415 266

-11 720 383

313 616 128

(Alla belopp i SEK)

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Ansamlad
förlust

Summa

Ingående eget kapital 2005-01-01

27 617 755

25 606 849

-1 129 162

52 095 442

Moderbolaget

Årets resultat
Summa redovisade intäkter och kostnader
Nyemission

18 104 005

Kostnader för nyemission
Överföring i och med nya regler i ABL

-1 997 211

-1 997 211

-1 997 211

-1 997 211

46 768 199

64 872 204

-4 342 716

-4 342 716

68 032 332

-68 032 332

Utgående balans per 2005-12-31

45 721 760

68 032 332

–

-3 126 373

110 627 719

Ingående eget kapital 2006-01-01

45 721 760

68 032 332

–

-3 126 373

110 627 719

Årets resultat

-13 498 599

-13 498 599

Summa redovisade intäkter och kostnader

-13 498 599

-13 498 599

Nyemission

27 517 624

Kostnader för nyemission
Utgående balans per 2006-12-31

73 239 384

68 032 332

206 068 581

233 586 205

-15 588 519

-15 588 519

190 480 062

-16 624 972

315 126 806
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
(Alla belopp i SEK)

Not

2006-01-01
–2006-12-31

2005-01-01
–2005-12-31

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

25

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Betald inkomstkatt

-4 887 065

3 050 145

9 930 149

-3 605 993

1 881 315

135 378

-10 899 952

-377 861

-1 078 000

-7 000

-5 053 553

-805 331

Minskning(+)/ökning(-)av varulager

-14 782 000

-8 551 410

Minskning(+)/ökning(-)av fordringar

-93 493 752

-2 175 744

Minskning(-)/ökning(+)av skulder

118 159 154

2 385 856

Summa förändring rörelsekapital

9 883 402

-8 341 298

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 829 849

-9 146 629

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

22

–

-14 405 001

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

7

-98 851 416

-15 616 278

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

26

-56 902 743

-20 479 569

-155 754 159

-50 500 848

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission, justerad med nyemissionskostnader

217 997 684

60 529 488

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

217 997 684

60 529 488

Årets kassaflöde

67 073 374

882 011

Likvida medel vid periodens början

17 128 289

15 522 447

-2 254 991

723 831

81 946 672

17 128 289

2006-01-01
–2006-12-31

2005-01-01
–2005-12-31

-5 577 962

-3 232 133

Kursdifferens i likvida medel
Likvida med vid periodens slut
Moderbolaget

24

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

5 055

5 055

Erhållen ränta

2 417 138

139 987

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-1 488 318

-861

-4 644 087

-3 087 952

-18 946 652

-28 522

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-)av fordringar
Minskning(-)/ökning(+)av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+)av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

95 125

-41 572

1 084 665

-150 251

-22 410 949

-3 308 297

-5 539 772

Aktieägartillskott till dotterföretag

-49 286 673

Investering i materiella anläggningstillgångar

-73 443 918

-8 869

-128 270 363

-58 505 843

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-58 496 974

Finansieringsverksamheten
Nyemission, justerat med nyemissionskostnader

217 997 686

60 529 490

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

217 997 686

60 529 490

Periodens kassaflöde

67 316 374

-1 284 650

Likvida medel vid periodens början

14 947 289

15 515 834

Kursdifferens i likvida medel

-2 254 991

716 105

Likvida med vid periodens slut

80 008 672

14 947 289
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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, sådana de har antagits av EU, samt i enlighet med
RR30 “Kompletterande redovisningsregler för koncernen”.
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som
koncernen. Dessutom tillämpar moderbolaget RR 32 “Redovisning för juridiska personer”.
Vid jämförelse mellan åren 2005 och 2006 påpekas att dotterbolaget OOO
Artelj Tyvas resultaträkning inte konsoliderades i koncernresultaträkningen
för 2005 då faktisk förvärvsdag blev 27 december 2005. Vidare uppstod
i samband med förvärvet av Artelj Tyva i slutet av 2005 en intäktspost av
engångskaraktär – upplösning av negativ goodwill avseende detta förvärvet
– om 7,68 MSEK – vilken inkluderades i koncernresultaträkningen det året.
Därtill har under 2006 i koncernresultaträkning införts redovisning av förändring av varor under tillverkning och färdiga varor. För att få jämförbarhet
har motsvarande omräkning skett av koncernredovisningen för 2005. Ingen
resultateffekt uppstår härvid.
Slutligen har avskrivningsprinciperna för byggnader i koncernen anpassats
till vad som är vedertaget i Ryssland, vilket är avskrivningstider från 10–60
år. Ingen resultateffekt har härvid uppkommit.
Koncernredovisning
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.
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
Ändringar i IFRS-reglerna 2006 har ej påverkan på Central Asia Gold ABs
koncernredovisning. Samma sak bedöms gälla för under 2007 föreslagna
ändringar i IFRS.
Joint Venture
Med joint venture-bolag avses företag där Central Asia Gold tillsammans
med andra parter genom avtal har ett gemensamt bestämmande inflytande
över verksamheten. Redovisning av joint venture-bolag sker i förekommande fall enligt kapitalandelsmetoden. Koncernens innehav i gemensamt
kontrollerade enheter redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärdet
vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av
förändringen i bolagets nettotillgångar. Koncernens andel av det resultat
efter skatt som redovisats i joint venture-bolagets resultaträkning och som

uppkommit i joint-venture-bolaget efter förvärvet redovisas på en rad i
koncernens resultaträkning. När koncernens andel i ett joint-venture-bolags
förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i joint venture-bolaget,
inklusive eventuella fordringar utan säkerhet, redovisar koncernen inte ytterligare förluster, för så vitt inte koncernen är bunden av garantier eller andra
åtaganden genom joint venture-bolaget. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten.
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 samtliga 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
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.
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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 Golds 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. Vidare tillverkas inom gruvfyndigheten Tardan
för närvarande även ett halvfabrikat, en s k avfallssand, som innehåller
guld. Denna sand kan inte säljas utan lagras i avvaktan på att en s k lakningsanläggning uppförs där guldet i sanden kan utvinnas kemiskt. Bägge
dessa guldprodukter benämns som ”varor under tillverkning”. 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 ”varor under
tillverkning” och ”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.
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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 obelånad. 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 försäljning är i dagsläget blygsam, men bedöms komma 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
Arvoden till revisorer

Koncernen
2006

Koncernen
2005

Moderbolaget
2006

Moderbolaget
2005

859 355

583 717

521 823

469 706

–

80 000

–

80 000

859 355

663 717

521 823

549 706

Total
2 006

Varav
kvinnor

Total
2005

Varav
kvinnor

Grant Thornton
Revisionsuppdrag,
Övriga uppdrag

Not 2 Personal
Medelantalet anställda
Moderbolaget i Sverige

1

0

1

0

Dotterföretag i Ryssland

436

46

358

38

Totalt för koncernen

437

46

359

38

Antal anställda vid årets slut
Moderbolaget i Sverige

1

0

1

0

Dotterföretag i Ryssland

506

55

448

40

Totalt för koncernen

507

55

449

40

Koncernen
2006

Koncernen
2005

Moderbolaget
2006

Moderbolaget
2005

1 747 500

685 500

1 747 500

685 500

–

8 000

–

8 000

1 747 500

693 500

1 747 500

693 500

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

202 454

909 272

–

–

20 024 262

5 984 612

–

–

4 695 000

4 950 797

–

–

24 921 717

11 884 681

–

–

26 669 217

12 538 181

–

660 500

182 951

Sociala kostnader
Sociala kostnader i Sverige
Sociala kostnader i Ryssland

530 591

182 951

530 591

4 638 000

1 556 380

–

–

5 168 591

1 739 331

530 591

182 951

Koncernen
2006

Koncernen
2005

Moderbolaget
2006

Moderbolaget
2005

Pensionskostnader förekommer ej.

Styrelsen
Kvinnor

0

0

0

0

Män

8

10

8

6

4

5

0

0

15

14

1

1

Företagsledning och VD
Kvinnor
Män
Ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelse
Till styrelsens medlemmar utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Någon annan ersättning utgår inte från bolaget. Under 2006 arvoderades totalt
250 000 SEK till styrelsen.
Verkställande Direktören i moderbolaget
Ersättning till VD utgörs av en fast månadslön. På anställningsavtalet tillämpas tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Under 2006 erhöll VD en fast årslön
om 1 600 000 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 sju personer på dotterbolagsnivå förutom moderbolagets VD. Ersättning till dessa sju befattningshavare utgörs
av en fast månadslön. Ingen av dessa ledande befattningshavare har något avgångsvederlag och inga pensionsförpliktelser förekommer.
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Not 3 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar
Koncernen
2006

Koncernen
2005

Moderbolaget
2006

Moderbolaget
2005

Avskrivning byggnader

-1 595 000

-1 068 775

–

–

Avskrivningar maskiner och andra tekniska anläggningar

-5 450 461

-2 113 081

–

–

-332 055

-62 872

-5 055

-5 055
–

Avskrivningar inventarier, verktyg och installationer
Avskrivning avseende lågvärderade anläggningstillgångar
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

-148 602

-204 327

–

-2 404 031

-374 748

–

–

-9 930 149

-3 823 803

-5 055

-5 055

Koncernen
2006

Koncernen
2005

Moderbolaget
2006

Moderbolaget
2005

1 365 571

257 767

2 464 048

139 989

–

1 096 016

–

1 095 796

Not 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Valutadifferenser
Övriga finansiella intäkter

515 743

–

–

–

1 881 315

1 353 783

2 464 048

1 235 785

Koncernen
2006

Koncernen
2005

Moderbolaget
2006

Moderbolaget
2005

Not 5 Finansiella kostnader
Räntekostnader

-469 896

-50 861

-284 759

-861

Valutadifferenser

-7 398 880

–

-10 099 926

–

Övriga finansiella kostnader

-3 031 176

-327 000

–

–

-10 899 952

-377 861

-10 384 685

-861

Koncernen
2006

Koncernen
2005

Moderbolaget
2006

Moderbolaget
2005

1 078 000

7 000

–

–

–

–

–

–

1 078 000

7 000

–

–

-13 905 702

4 026 067

-13 917 840

-1 997 211

3 476 426

-1 006 517

3 896 995

559 219

8 741

-6 880

-8 740

-6 880

–

–

–

–

-2 407 166

1 020 397

3 888 255

-552 339

-1 078 000

7 000

–

–

Not 6 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Sambandet mellan skattekostnad och redovisat resultat
Resultat före skatt
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. Uppskjuten skattefordran beräknas som 24% av underskotten på dotterbolagsnivå.
Temporära skillnader
Uppskjuten skattefordran

9 861 622

Uppskjuten skatteskuld

9 861 622

Temporär skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga kostnader

2 398 000

–

–

–

–

–

–

–

–

Ingående uppskjuten skattefordran

2 398 000

376 912

Förändring i uppskjuten skattefordran

7 463 622

2 021 088

Utgående uppskjuten skattefordran

9 861 622

2 398 000
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Not 7 Gruvrättigheter och aktiverade prospekteringskostnader
Koncernen
2006-12-31

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

57 545 826

34 587 093

–

–

1 982 984

–

–

–

Erhållet netto genom förvärv av bolag och licenser

73 028 416

5 838 455

5 539 772

–

Aktiverade prospekteringskostnader

25 823 000

15 991 026

–

–

-69 000

1 504 000

–

–

-2 335 031

-374 748

–

–

155 976 195

57 545 826

5 539 772

–

114 888 964

6 298 935

5 539 772

–

41 087 231

16 659 798

–

–

Koncernen
2006-12-31

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Ingående planenligt restvärde
Justerad förvärvsanalys

Årets reservering för återställningskostnader i dotterbolagen
Årets avskrivning
Utgående planenligt restvärde
Externt förvärvat aktiverat belopp
Internt upparbetat aktiverat belopp

Not 8 Byggnader och mark
Ingående balans

10 166 210

641 413

–

–

Inköp

–

2 063 660

–

–

Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag

–

2 071 950

–

–

1 880 000

–

–

–

-300 000

100 593

–

–

Omklassificering av anläggningstillgångar enligt IFRS

–

-742 006

–

–

Omvärdering av förvärvad anläggningstillgång enligt IFRS

–

6 030 600

–

–

11 746 210

10 166 210

–

–

-369 211

-6 613

–

–

–

-250 310

–

–

1 235 000

–

–

–

–

-76 023

–

–

-1 595 000

-1 115 710

–

–

Omklassificering av avskrivningar enligt IFRS

–

831 341

–

–

Omvärdering av förvärvade avskrivningar enligt IFRS

–

248 105

–

–

-729 211

-369 211

–

–

11 017 000

9 797 000

–

–

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Utrangeringar
Omräkningsdifferens

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans
Ackumulerad avskrivning från förvärvade dotterföretag
Utrangeringar
Omräkningsdifferens
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2006-12-31
Ingående balans

20 873 338

489 325

–

–

Inköp

23 970 225

7 708 398

–

–

–

9 231 702

–

–

-1 575 478

–

–

–

-955 494

93 359

–

–

Omklassificering av anläggningstillgångar enligt IFRS

–

-642 830

–

–

Omvärdering av förvärvad anläggningstillgång enligt IFRS

–

3 993 384

–

–

41 166 693

20 873 338

–

–

-1 523 399

-59 513

–

–

–

-4 756 995

–

–

129 227

–

–

–

83 300

-8 903

–

–

-5 450 461

-2 205 362

–

–

Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag
Utrangeringar
Omräkningsdifferens

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

–

5 507 374

–

–

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 349 692

-1 523 399

–

–

Utgående planenligt restvärde

34 817 000

19 349 939

–

–
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Not 10 Inventarier
Koncernen
2006-12-31

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Ingående balans

293 095

168 495

25 275

16 406

Inköp

531 000

91 523

–

8 869

–

24 535

–

–

Utrangering

-3 000

–

–

–

Omräkningsdifferens

-6 095

8 542

–

–

815 000

293 095

25 275

25 275

-90 095

-16 507

-8 336

-3 281

–

-13 232

–

–

1 000

–

–

–

19 034

-2 588

–

–

-332 055

-60 356

-5055

-5 055

-402 116

-90 095

-13 391

-8 336

412 884

203 000

11 884

16 939

Koncernen
2006-12-31

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans
Ackumulerade avskrivningar från förvärvade dotterföretag
Utrangering
Omräkningsdifferens
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 11 Pågående konstruktionsarbeten
Ingående balans

12 730 000

3 220 228

–

–

-12 730 000

-3 220 228

–

–

36 769 000

12 730 255

–

–

Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag

–

–

–

–

Omräkningsdifferens

–

-255

–

–

36 769 000

12 730 000

–

–

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

93 875 066

35 378 088

Färdigställande av konstruktionsarbete
Inköp/utbetalningar under året

Bokfört värde

Not 12 Andelar i koncernföretag
Ingående balans
Andelar erhållna vid apportemission

–

–

73 443 918

58 496 978

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

167 318 984

93 875 066

Utgående bokfört värde

167 318 984

93 875 066

Lämnade aktieägartillskott

Not 13 Aktier och andelar i dotterföretag
Koncernen

Org.nr.

Säte

Kapitalandel

Rösträttsandel

OOO Tardan Gold

1 041 700 563 519

Kyzyl

100%

100%

OOO GRK Tomano

1 030 300 150 126

Ulan-Ude

100%

100%

OOO Artelj Tyva

1 701 002 590

Kyzyl

99,8%

99,8%

OOO Mars

7 017 021 611

Tomsk

50%

50%

OOO Perspektiva

7 017 130 025

Tomsk

99%

99%

OOO Kopylovskoye

380 200 969

Bodaibo

99%

99%

Moderbolaget

Org.nr.

Säte

Kapitalandel

Rösträttsandel

Redovisat värde

OOO Tardan Gold

1 041 700 563 519

Kyzyl

100%

100%

164 735 366

OOO GRK Tomano

1 030 300 150 126

Ulan-Ude

100%

100%

Summa

2 583 618
167 318 984
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Förvärv av OOO Kopylovskoye
Förvärv skedde i slutet av 2006 av 99% av röst- och kapitalandelen i det ryska gruvbolaget OOO Kopylovskoye. Förvärvsdag blev den 15 december 2006.
OOO Kopylovskoye är ett limited liability company med säte i staden Bodaibo i den ryska regionen Irkutsk. Förvärvspriset motsvarar vid utgången av 2006
73 028 416 SEK.
OOO Kopylovskoyes balansräkning vid förvärvstillfället

SEK

Materiella anläggingstillgångar

218 000

Övriga fordringar

193 000

Insatskapital

3 000

Balanserat resultat

843 000

Årets resultat

-999 000

Latent skatt

165 000

Övriga skulder

372 000

Upplupna kostnader

27 000

Preliminär köpeskilling

68 797 416

Köpeskillingen redovisas som gruvrättigheter i koncernredovisningen. Slutlig förvärvanalys avseende detta köp kommer fastställas under 2007.
Förvärv av rörelse
Under 2006 förvärvades gruvföretaget OOO Kopylovskoye till 99%. Förvärvsdag blev den 15 december 2006. Förvärvspriset skall enligt avtalet betalas i olika
omgångar 2007, delvis även i aktier i Central Asia Gold. Kontant köpeskilling avtalades till motvärdet utryckt i US-dollar om 6 MUSD. Aktieandelen skulle
motsvara 3 MUSD. Av den kontanta delen har under första kvartalet 2007 betalats motsvarande 4 MUSD. Den sista kontanta delen avses betalas i maj-juni
2007. Aktieemissionen genomfördes i april och registrerades i tidiga maj. Härvid utgavs 10 013 147 aktier i Central Asia Gold AB. Emissionskursen sattes till
2,03 SEK per aktie. I samband med denna affär har även betalats ut en kommissionsersättning till den västerländska bank som föreslog förvärvet. Förmedlingskommission motsvarade 5 531 TSEK.
Den väsentliga tillgången i detta bolag är en gruvlicens med 240 000 uns (oz) av fastställda guldreserver enligt ryska geologiska standards. För närmare
beskrivning av bolaget hänvisas till speciell sektion i denna årsredovisning. Vad gäller balansräknings sammansättning vid förvärvstillfället hänvisas till not
13. I samband med köpet av OOO Kopylovskoye överenskoms även att det senare bolaget under 2007 skall köpa ut diverse materiella anläggningstillgångar
tillhöriga gruvan på plats. Dessa materiella anläggningstilllgångar blev under 2006 föremål för oberoende värderingar. Omräknat från rubel i dollar bedömdes
därvid att dessa materiella anläggningstillgångar var värda 6 miljoner USD. Införsäljningen av dessa tillgångar till OOO Kopylovskoye sker i omgångar under
2007. Det bedöms att detta led av affären kommer att vara avslutat vid slutet av 2007.
Mot bakgrund av vad som ovan framgår har per årsslutet 2006 gjorts en preliminär förvärsanalys avseende OOO Kopylovskoye. Enligt denna uppgår preliminär köpeskilling till 73 028 TSEK. Slutlig förvärvsanalys av bolagsförvärvet inklusive bolagets kommande förvärv av anläggningstillgångar kommer att genomföras när hela transaktionen är avslutad.
Verkligt värde på OOO Kopylovskoye samt tillkommande anläggningstillgångar bedöms vida överstiga preliminär köpeskilling. Det styrks av att Central Asia
Gold under våren 2007 har avtalat med ett konsortium av externa investorer om att dessa skall förvärva 25% av OOO Kopylovskoye (efter förvärv av ovan
anläggningstillgångar). Priset på andelen om 25% har härvid bestämts till motsvarigheten av 10 miljoner USD. Denna utförsäljning planeras genomföras
under sommaren 2007.

Not 14 Andra värdepappersinnehav
Koncernen
2006-12-31

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Innehav Narodny Bank RT

182 400

194 613

–

–

Innehav Bank Sayany

117 600

125 387

–

–

300 000

320 000

–

–

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

2 163 613

1 783 928

–

–

47 728 339

–

Utgående bokfört värde

Not 15 Lån till dotterföretag
Ingående balans
Förvärvad fordran vid apportemission
Utlåning under året
Upplupen ränta

1 474 863

–

-6 510 997

379 689

Utgående fordran

44 855 818

2 163 613

Utgående bokfört värde

44 855 818

2 163 613

Omräkningsdifferens
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Not 16 Varulager m.m.
Koncernen
2006-12-31

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Råvaror och förnödenheter

10 511 000

5 440 000

–

–

Varor under tillverkning

13 478 000

3 289 000

–

–

Förskott till leverantörer

–

478 000

–

–

23 989 000

9 207 000

–

–

14 782 000

8 551 410

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Förändring i varulager
Omräkningsdifferens

-771 000

–

14 011 000

8 551 410

Koncernen
2006-12-31

Koncernen
2005-12-31

Mervärdesskattefodran

17 419 000

4 199 000

–

–

Övriga kortfristiga fodringar

79 675 107

3 548 855

19 012 007

25 855

97 094 107

7 747 855

19 012 007

25 855

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor

Not 17 Övriga kortfristiga fodringar

I övriga kortfristiga fordringar ingår ett belopp om 18 681 278 SEK som utgör förskott vid utgången av 2006 på köpeskillingen avseende förvärvet av OOO
Artelj Lena i Irkutsk.

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2006-12-31
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

–

–

–

–

5 499 000

1 533 500

–

39 500

5 499 000

1 533 500

–

39 500

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Not 19 Uppskjuten skatteskuld och avsättningar
Koncernen
2006-12-31
Ingående uppskjuten skatteskuld

1 802 000

–

–

–

Förändring uppskjuten skatteskuld

8 059 622

1 802 000

–

–

9 861 622

1 802 000

–

–

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

2 011 000

–

–

–

-1 357 000

2 011 000

–

–

654 000

2 011 000

–

–

–

–

11 223 299

–

–

–

-246 000

11 223 299

–

–

Utgående avsättning uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser

10 977 299

11 223 299

–

–

Summa avsättningar

11 631 299

13 234 299

–

–

Förändring avsättning uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser

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

Not 20 Övriga långfristiga skulder
Avser långfristig del av leasingskuld i dotterdotterbolaget OOO Mars. Kortfristig del av leasingskuld i samma bolag uppgår vid årsslutet 2006 till 657 000 SEK
och redovisas under övriga kortfristiga skulder.
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Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2006-12-31

Koncernen
2005-12-31

Moderbolaget
2006-12-31

Moderbolaget
2005-12-31

Upplupna arvoden till konsulter, advokater och revisorer

625 844

382 167

297 844

160 000

Upplupna personalkostnader

618 782

151 602

618 782

151 602

95 498 355

150 157

25 355

92 241

-6 900

-16 082

96 736 081

667 844

941 981

403 843

Övriga upplupna kostnader
Omräkningsdifferens

* Av upplupna kostnader avser 95 473 000 SEK preliminär förvärvskostnad för OOO Kopylovskoye som betalas under första halvåret 2007.

Not 22 förvärv av dotterföretag
(Förvärv av dotterföretag 2006 avser OOO Kopylovskoye)
Koncernen
2006-12-31
Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
2005-12-31

68 797 416

323 363

218 000

22 558 514

Materiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fodringar
Likvida medel
Uppskjuten skatt
Kortfristiga skulder

–

3 331 739

193 000

3 122 133

–

1 829 359

165 000

-3 642 178

399 000

-4 003 570

68 797 416

16 484 360

Upplösning av negativ goodwill

–

7 685 000

Avgår tillgångar och skulder som erhållits genom
apportemission och ej påverkat kassaflödet

–

–

–

-14 405 001

Preliminär köpeskilling avseende gruvlicensen

Anläggningstillgångar tillhöriga OOO Kopylovskoye tillförs gradvis under 2007.
Preliminär köpeskilling avseende dessa anläggningstillgångar uppgick per slutet
av 2006 netto till 26 675 584 SEK. Avgår upplupen kostnad avseende preliminär
förvärvskostnad om 95 473 000 SEK.
Påverkan på koncernens likvida medel

Not 23 Likvida medel
Likvida medel avser kassa- och banktillgodohavanden

Not 24 Kursdifferens i likvida medel.
Kursförlust om 2 254 991 kr avser kursförluster 2006 i likvida medel. Valutakursdifferensen vid omräkning av de utländska dotterbolagen uppgår till
6 587 422 SEK.

Not 25 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar byggnader

-1 595 000

Avskrivningar maskiner och andra tekniska anläggningar

-5 450 461

Avskrivningar inventarier, verktyg och installationer
Avskrivning avseende lågvärderade anläggningstillgångar
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

-332 055
-148 602
-2 404 031
-9 930 149

Not 26 Förvärv av andra anläggningstillgångar
Årets investering i byggnader
Årets investering i maskiner och andra tekniska anläggningar
Årets investering i inventarier, verktyg och installationer
Årets investering i pågående arbeten

-6 508 594
-26 045 265
-209 884
-24 139 000
-56 902 743

56

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 2006 betalades av dotterbolagen
totalt 4 542 TRUR för sådana tjänster (1 232 TSEK).
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 2006 har Central Asia Gold-koncernen betalt 924 TRUR
i kontorshyra (250 TSEK). Detta är samma lokalhyra som andra externa
hyresgäster betalar i fastigheten.
Managementbolag
För att optimera kostnaden för managementtjänster har delar av
administrationen i bolagets Tomskavdelning brutits ut i ett separat
managementbolag. Managementbolaget omfattar en personal om drygt 10
personer vid slutet av 2006 och inbegriper Michail Malyarenko själv, 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 2006 betalade Central Asia Gold via dotterbolagen
totalt 8 652 TRUR (ca 2 346 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.
Projekteringsbolag
Central Asia Golds ryska dotterbolag genomför i syfte att spara pengar
mycket byggnationsarbete i egen regi. Detta arbete bestod under 2006 till stor
del av byggandet av det gravimetriska processverket på Tardan. 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 2006 genomfördes byggnationsarbete motsvarande
63 miljoner rubel (ca 17,1 MSEK) via OOO KUPIR.

Not 28 Ställda
panter/ansvarsförbindelser
Ställda panter om 50 000 SEK utgörs av spärrat belopp på bankkonto till
förmån för Värdepapperscentralen VPC AB:s fordringar på Central Asia
Gold AB (publ) från tid till annan.

Not 29 Minoritetsägares andel
Minoritetsägares andel under räkenskapsåret som slutade den 31 december
2006 avser de 0,2% i OOO Artelj Tyva och 50% i OOO Mars. Under året
skedde försäljning av 48% av ägarandelen i OOO Mars till bokfört värde,
varvid ingen skattemässig eller resultatmässig effekt uppstod på koncernnivå.
Vid räkenskapsårets absoluta slut förvärvades 99% av OOO Kopylovskoye
varför en minoritet om 1% finns i detta dotterdotterbolag. Slutligen finns
även en 1%-ig minoritet i dotterdotterbolaget OOO Perspektiva. Av
minoritetsandelen i koncernbalansräkningen vid slutet av 2006 fördelar sig
469 000 SEK på OOO Mars och 45 000 på OOO Artelj Tyva.

Not 30 Investeringsåtaganden
Enligt noten 13 skall dotterdotterbolaget OOO Kopylovskoye under 2007
förvärva anläggningstillgångar tillhöriga gruvlicensen i bolaget. Enligt oberoende värderingar genomföra under 2006 uppgick värdet på tillgångarna vid
den tidpunkten till motsvarigheten av 6 miljoner USD. Detta åtagande har
i koncernredovisningen i slutet av 2006 reserverats i bokslutet. Endast en
mindre del av dessa tillgångar har förvärvats under första kvartalet 2007.

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.
Det under 2006 i koncernen ingående alluviala produktionsbolaget OOO Artelj
Tyva har vid utgången av räkenskapsåret kvar 70 000 oz av guldreserver
enligt ryska standards. Då företaget Artelj Tyva är en mogen producent företar
det inga betydande prospekteringsarbeten vars kostnader skall aktiveras.

Not 32 Händelser efter
räkenskapsårets slut
Förvärv av den alluviala guldproducenten Artelj Lena i Irkutsk
Central Asia Gold AB ingick i slutet av december 2006 ett avtal om förvärv
av den alluviala guldproducenten Artelj Lena i Irkutsk. Överenskommet förvärvspris var motvärdet av omkring 9 miljoner USD. Förvärvet genomfördes
inte förrän under 2007, varför Artelj Lena inte ingår i koncernredovisningen
för räkenskapsåret 2006. Förvärvet finansierades genom en riktad emission
av aktier i Central Asia Gold AB som genomfördes under första kvartalet
2007. Därvid emitterades 36 miljoner aktier till ett begränsat antal professionella investorer. Emissionskursen blev 1,86 SEK per aktie.
Projektfinansiering av OOO Kopylovskoye
Central Asia Gold ABs styrelse fattade under våren 2007 beslut att finansiera utvärderingsarbetet på Kopylovskoye-fyndigheten genom att sälja
ut en del av detta projekt. Förslaget underställdes en extra bolagsstämma
avhållen den 23 april 2007. Stämman godkände föreslagen transaktion.
Denna innebär att 25% av projektet säljs ut till en liten grupp av professionella investorer för motsvarande omkring 10 miljoner USD. Inom ramen för
överenskommelsen skall dotterdotterbolaget OOO Kopylovskoye föras över
från dotterbolaget OOO Tardan Gold till ett nyskapat svenskt dotterbolag,
Kopylovskoye AB. När denna överföring är färdig emitteras aktier motsvarande 25% av Kopylovskoye AB. Det bedöms att transaktionen blir genomförd under sommaren 2007.
Apportemission av aktier för att slutbetala för förvärvet av OOO
Kopylovskoye
Central Asia Gold ABs förvärv av Kopylovskoye-projektet betalas i olika
omgångar. En del var en riktad nyemission av Central Asia Gold-aktier till ett
motvärde om 3 miljoner USD. Emissionen beslutades i slutet av april 2007
och registrerades i tidiga maj. Givet rådande börskurs på aktien och växelkurs USD/SEK vid beslutstillfället blev emissionskursen satt till 2,03 SEK
per aktie. Totalt emitterades 10 013 147 aktier. Efter denna emission uppgår
antalet utestående aktier i Central Asia Gold AB till 412 210 070.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman 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 2006-01-01 – 2006-12-31. Bolagets årsredovisning
och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 35-57. 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 til�lämpas 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 28 maj 2007

Håkan Andréasson
Auktoriserad revisor
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Ordlista / Förkortningar
Alluvialt guld

Guld ansamlat i gamla flodsandbottnar

Anomalier

Avvikande från det normala – i detta fall avses framförallt områden med avvikande magnetiska egenskaper

Diamantborrning/
Kärnborrning

Borrning med rörformad diamantbelagd borrkrona som ger bergkärnor för kartering och
analys

Fast klyft

Mineral i fast berggrund

Förkastning

Förskjutning av berggrunden

Geofysik

Läran om jordens fysikaliska egenskaper. Magnetisk och elektrisk mätning samt gravitationsmätning är några geofysiska metoder för prospektering

Geokemi

Läran om jordens kemiska sammansättning och elementfördelning. Morän-, humus- och
djupmoränprovtagning är några geokemiska metoder som används vid prospektering

GKZ

Statlig rysk myndigheter (kommission) som fastställer mineralreserver i Ryssland

Granodiorit

Djupbergart med kvarts, fältspat, glimmer och/eller hornblände

IFRS

International Financial Reporting Standards

Intrusiv

En i jordskorpan stelnad smälta

Malm

Äldre begrepp som innebär att fyndigheten är ekonomiskt brytvärd

Mineralisering

Koncentration av mineraler i berggrunden

ppm

Parts per mille (eng), d v s gram/ton

Profil

Tvär-, längd- eller horisontalsektion

Prospektera

Söka efter malmer med olika metoder t ex blockletning, geokemi eller geofysik

Skarn

Silikatbergart vanlig tillsammans med järn- och sulfidmalmer

Stupriktning

Malmens riktning mot djupet

Tonalit

Magmatisk djupbergart huvudsakligen bestående av plagioklas och kvart, vanligen med
betydande inslag av biotit och hornblände

Troy ounce

tr.oz eller oz = 31,1035 gram, viktenhet för ädelmetaller
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