Niomånadersrapport
avseende perioden 1 jan – 30 september 2007
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• Total guldproduktion för Central Asia Gold-koncernen (”CAG”)
under januari–september 2007 blev 823 kg (26 400 oz), varav 577 kg
(18 500 oz) producerades under det sista kvartalet. Försäljningen av
guld under rapportperioden uppgick till 815 kg, varav 710 kg under
det senast kvartalet. Under perioden oktober–november har ytterligare omkring 200 kg guld (6 400 oz) producerats.
• Den nya Tardan-fabriken är operationell sedan april i år. Produktionen
av guld i anläggningen uppgick till 95 kg under det andra och tredje
kvartalen 2007, varav 38 kg under det tredje kvartalet. Anläggningen
producerade ytterligare 57 kg under oktober–november, varav 40 kg
under november.
• Utvärderingsprogrammet på Kopylovskoye-fyndigheten är i full gång.
Utförsäljningen av 25% av projektet till externa investorer resulterar i
en realisationsvinst om 25 968 TSEK, vilken är inkluderad i resultatet
för hela rapportperioden och för kvartalet juli–september 2007.
• Central Asia Gold kommer under tidiga 2008 att inlämna en ny
reservberäkning för godkännande avseende Tardan-fyndigheten. De
siffror som kommer att presenteras är ca 10 ton (320 000 oz) av
C1/C2 reserver, och de avser de fyra malmkropparna 24, 26, 28, 29
inklusive den nya låghaltiga malmen. Den motsvarande historiska siffran var ca 5 ton av C1/C2 reserver (160 000 oz).
• Konsoliderad nettoomsättning under de nio första månaderna 2007
uppgick till 150 037 TSEK (38 404 TSEK). För kvartalet juli–september 2007 blev motsvarande siffra 118 466 TSEK (28 421 TSEK)
• Nettoresultatet efter skatt för perioden januari–september 2007 uppgick till 6 922 TSEK (-12 411 TSEK). För kvartalet juli–september
2007 uppgick samma resultat till 32 959 TSEK ( 261 TSEK).
• Resultatet per aktie blev 0,014 SEK för rapportperioden (-0,050 SEK).
För sista kvartalet av perioden blev resultatet per aktie 0,077 SEK
(0,001 SEK).

Omslagsbilden: Tardan-fyndigheten ovanifrån under sommaren 2007
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Låda med borrkärnor tagna på
Kopylovskoye-fyndigheten
i september 2007.

CAG-koncernens guldproduktionsfördelning

(kg av kemiskt rent guld)
Gruvguld

3 månader
juli–sept
2007

3 månader
juli–sept
2006

9 månader
jan–sept
2007

9 månader
jan–sept
2006

38

16

95

36

Alluvialt guld*

539

171

728

194

Total

577

187

823

230

* Den alluviala producenten Artelj Lena förvärvades i slutet av juni 2007 och dess produktion ingick därför inte i CAG-koncernen under 2006.

Bakgrund
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 för närvarande tre helägda dotterbolag,
varav två i Ryssland. De ryska dotterbolagen är av
typen limited liability company.Vidare äger dotterbolaget OOO Tardan Gold ett antal dotterdotterbolag
i Ryssland.
Verksamheten omfattar produktion och prospekt
ering av guld, i dagsläget främst i Tyva- och Irkutsk
regionerna i Ryssland.

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett
stort antal minerallicenser registrerade på de olika
dotterbolagen. Licenserna omfattar sammantagna per
tidiga januari 2007 omkring 747 000 troy uns (oz)
(1 oz = 31,1 g) guldreserver enligt de ryska C1+C2
kategorierna, liksom 1 055 000 oz av P1 guldmineraltillgångar samt slutligen 5 765 000 oz av P2 guldmineraltillgångar. CAG AB börsnoterades på NGM
Nordic Growth Market den 29 mars 2005. Antalet
aktieägare är för tillfället ca 4 800.
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Resultat – Koncernen
För niomånadersperioden januari–september 2007
visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om
6 922 TSEK (-12 411 TSEK) motsvarande 0,014 SEK
per aktie (-0,050 SEK). En realisationsvinst om
25 968 TSEK är inkluderad i resultatet, och avser det
tredje kvartalet av rapportperioden. Realisationsvinsten uppkom genom utförsäljningen av 25% av Kopylovskoye-projektet till externa investorer. För det sista
kvartalet av rapportperioden 2007 blev nettoresultatet
32 959 TSEK (261 TSEK). Detta motsvarar ett resultat per aktie om 0,077 SEK (0,001 SEK).
Guldförsäljningen under rapportperioden uppgick
till 102 099 TSEK (19 750 TSEK). För kvartalet juli–
september 2007 blev guldförsäljningen 89 822 TSEK
(18 544 TSEK).

Därutöver inkluderas i koncernresultaträkningen en
intäktspost om 12 044 TSEK (3 967 TSEK) avseende
i huvudsak tjänster utförda av dotterbolagen som sysslar med transporttjänster, delvis även för externa kunder. För det sista kvartalet av rapportperioden uppgick
transportintäkterna till 4 827 TSEK (2 174 TSEK).
Förändringen av färdigvarulager och varor under tillverkning uppgick till 18 788 TSEK (0 TSEK). För det
sista kvartalet av rapportperioden blev lagerförändringen 9 682 TSEK (0 TSEK).
Enligt vad som rapporterats tidigare betraktas Tardangruvan tagen i drift fr o m 1 januari 2007, varför
endast begränsad kostnadsaktivering har skett gällande själva Tardan-gruvan. Det bör dock påpekas att en
stor del prospekteringsarbeten genomförs inom andra
projekt i koncernen, och dessa kostnader aktiveras
till största delen. Under rapportperioden aktiverades

Jordprover tas här i ett ytdike på Kavkaz-fyndigheten under 2007.
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16 296 TSEK på dotterbolagsnivå. För motsvarande
period 2006 aktiverades 14 687 TSEK som gruv
rättigheter. För det sista kvartalet av rapportperioden
blev kapitaliseringen 13 325 TSEK ( 7 703 TSEK).
En intäktskomponent om 810 TSEK (0) har uppkommit under det tredje kvartalet av rapportperioden avseende upplösning av negativ goodwill. Den
negativa goodwillen härrör från den interimistiska
förvärvsanalysen av dotterbolaget Artelj Lena, som
konsolideras i koncernens resultaträkning från och
med det tredje kvartalet i år.
Totala rörelsekostnader i koncernen under rapportperioden blev 166 020 TSEK (44 573 TSEK). Det skall
påtalas att 13 392 TSEK av uppstarts- och installationskostnader avseende den nya Tardanfabriken har
kostnadsförts under rapportperioden. Dessa kostnader
hänför sig inte till guldproduktionen under perioden. För kvartalet juli–september 2007 blev de totala
rörelsekostnaderna 108 082 TSEK (28 429 TSEK).
Inkluderat i rörelsekostnaderna för hela niomånadersperioden likväl som för det sista kvartalet är en
nedskrivning av Tomano-projektet uppgående till
2 579 TSEK (vänligen läs mer om detta under stycket
om Tomano nedan)
Netto finansiella poster uppgick till 26 902 TSEK för
rapportperioden (-5 828 TSEK). För kvartalet juli–
september 2007 summerade nettot av finansiella poster till 25 925 TSEK (673 TSEK). Den ovan nämnda
realisationsvinsten om 25 968 TSEK är inkluderad i
finansnettot både för hela rapportperioden och för
det sista kvartalet.
Skattekostnaden
för
rapportperioden
blev
-3 997 TSEK (-414 TSEK). Skattekostnaden består
av en faktisk skatt om -117 TSEK. Resten av skattekostnaden avser förändring av uppskjuten skatt. Skattekostnaden för det sista kvartalet var -3 350 TSEK
(-404 TSEK)
Minoritetsandelen av nettoresultatet efter skatt för
niomånadersperioden var 1 392 TSEK (-23 TSEK).
För kvartalet juli–september 2007 blev minoritetsandelen 1 255 TSEK (-64 TSEK).

Gruvproduktion
Tardan
Bakgrund
Tardan är en medelstor guldfyndighet som privatiserades på en publik auktion sommaren 2003. De
fastställda ryska guldreserverna och guldmineraltillgångarna av kategorierna C1/C2 och P1, senast uppdaterade i början av 1990-talet, uppgår till 413 000 oz,
varav C1/C2 är 229 000 oz. Därutöver bedöms Tardan innehålla 4 354 000 oz av guldmineraltillgångar
av kategori P2 enligt ryska klassificeringsstandards.
Utvärderingsarbetet har endast bedrivits ned till ett
djup om ca 100 m. Genomsnittlig guldhalt i reserverna är 10,7 gram/ton (”g/t”).
Ett omfattande prospekteringsprogram inbegripande kärnborrning, dikesgrävning och byggnation
av underjordiska gruvgångar genomfördes under
sovjettiden, och har under 2004-2007 kompletterats
med ny datainsamling. Den första licensen avser ett
3,3 km2 stort område beläget ca 80 km öst om regionens huvudstad Kyzyl. De fastställda guldreserverna
hänför sig till denna licens. Drygt 30 malmkroppar
har identifierats varav de fyra största svarar för merparten av de så långt fastställda guldreserverna.
Ytterligare en 25-årig prospekterings- och produktionslicens vanns på en publik auktion under sommaren 2007. Licensblocket är 520 km2 stort och omsluter
det första licensområdet. Det nya området kallas för
”Tardan mining district”. Ett stort antal guldmineraliseringar identifierades på licensblocket redan under
sovjetisk tid, och Central Asia Gold har redan börjat
med utvärderingsarbetet. Den mineralisering som är
föremål för omedelbart intresse benämns ”Tardan 2”
och är belägen endast ca 2 km öst om den nya processanläggningen som startade i år.
Reservstatus och heap leaching-planering
Som nämnts ovan blev ca 229 000 oz guldreserver
åsatta den initiala Tardan-licensen under sovjettiden.
Cut-off halten som användes var 2 g/ton och utvärderingen gick inte längre än till 100 m djup. Av de
totala reserverna som tilldelades under sovjettiden
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innehöll de 5 största malmkropparna ca 160 000 oz
av C1/C2 reserver.
Central Asia Gold har under de senaste två åren
genomfört ett omfattande utvärderingsprogram på
dessa malmkroppar, och guldproduktionen har inletts.
Utvärderingsarbetet fortsätter och ny information
tillförs hela tiden.
Central Asia Gold planerar att gå igenom en ny
reservberäkning hos den ryska statliga mineralreservkommittén (GKZ) under det första kvartalet 2008.
Den uppdaterade interna reservrapporten håller på
att färdigställas och de huvudsakliga nya parametrarna
är som följer:
För det första, vad det gäller de höggradiga malmkropparna, så har de nya borrningarna ännu inte nått
botten av malmkropparna. Försök kommer att göras
att borra ned till 300-400 m för att se var malmkropparna slutar. Utöver detta är malmkropparna bredare

än vad tidigare har bedömts. Ny data visar att den
största malmkroppen, nummer 26, som enligt de äldre
data skulle innehålla 170 000 ton malm med en snitthalt om mer än 10 g/t nu istället uppskattas innehålla mer än 500 000 ton av malm. På grund av detta
kommer i gengäld bedömd snitthalt att minska till ca
6 g/t. Även de låghaltiga malmkropparna kommer att
gå igenom reservutvärderingsprocessen. Geologerna
på Tardan uppskattar att de redan har påvisat mer än
2,5 miljoner ton av låghaltiga malmer med en snitthalt om drygt 2 g/t. Mer och mer data erhålls löpande
från utvärderingsarbetet, och speciellt de låghaltiga
malmerna beräknas att öka under de kommande åren.
Totalt, enligt de interna uppskattningarna, givet de
data som finns i dagsläget, uppgår guldreserverna till
ca 10 ton (320 000 oz). Central Asia Gold bedömer
att dessa siffror blir godkända under tidiga 2008. Det
påpekas igen att dessa reservberäkningar i princip
enbart avser fyra av mer än 30 malmkroppar i det
första licensblocket.

På Tardan 2 fastställdes under sovjettiden guld i smala kvartsgångar. En sådan syns här. Kvartsgångarna bedömdes för små för
att rymma ekonomiskt utvinningsbart guld, d v s malmer.
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Denna reservutvärdering kommer också att leda till
att Central Asia Gold kan ta fram en utbyggnadsplan
för heap leaching-enheten som skall processa såväl
de låghaltiga malmerna som avfallssanden från de
höghaltiga malmerna. Testanrikningen av de låghaltiga malmerna har som tidigare meddelats givit goda
resultat med upp till 70% utvinning givet cyanid som
verksamt ämne. I dagsläget bedöms att det första guldet producerat via heap leaching kan erhållas under
2009.
Guldproduktion – processverket
Den gravimetriska processanläggningen kom i operationell drift i april 2007. Efter initiala inkörningsproblem har fabriken fungerat tillfredsställande sedan
mitten av augusti. Processkapaciteten på fabriken är
100 000 ton malm per år eller omkring 8 000 ton
malm per månad. Under april–juni 2007 processades
11 000 ton malm vilket resulterade i 57 kg guld i
den gravimetriska fasen med en utvinningsgrad
på över 50%. Guldhalterna var höga under denna
period. Under kvartalet juli–september 2007 processades mer än 20 000 ton och 38 kg guld producerades. Under detta kvartal togs malm från en annan
malmkropp med lägre guldhalter och finare guldkorn, vilket resulterade i en lägre utvinningsgrad.
Efter tredje kvartalets utgång har guldhalten ökat igen
fr o m november. Under oktober producerades 17 kg
guld och i november uppnåddes det bästa månatliga
produktionsresultatet hittills med en produktion på
omkring 40 kg. Den totala produktionsvolymen guld
för 2007 från Tardan-verket bedöms således uppgå
till 180–200 kg.
De anställda på Tardan kommer nu att börja blanda
malm från de olika malmkropparna för att försöka
uppnå en mer stabil guldhalt i de ingående malmerna.
Under de första sex månaderna av rapportperioden
har OOO Tardan Gold sålt ca 70 kg guld inräknat
guld som fanns i lager vid årets början. Under det
tredje kvartalet har ytterligare omkring 30 kg guld
sålts.

Kartan med magnetiska anomalier visar till höger om Baysyutfloden mineraliseringen Tardan 2. Redan under sovjetisk
tid påvisades guld i kvartsgångar på detta objekt. Den nya
geofysiken bekräftar att det kan handla om ett stort objekt.
Inom den rödmarkerade rutan har ett stort antal ytdiken
grävts under 2007, och mätresultat väntas i slutet av året. Till
vänster om floden visas en magnetkarta över ”gamla Tardan”
eller ”Tardan 1” som den också kallas.

Tardan 2-mineraliseringen
Mineraliseringen Tardan 2 är en av ett antal mineraliseringar på den så kallade Tardan mining districtlicensen. Licensen köptes på en öppen auktion sommaren 2007. Licensområdet uppgår till 520 km2.
Tardan 2 är belägen i anslutning till det första licensblocket på Tardan där guld nu produceras. Mineraliseringen Tardan 2 klassificerades under sovjettiden
att vara ett kvartsgångsprojekt, men bedömdes vara
mindre intressant p g a den begränsade storleken på
kvartsgångarna. Central Asia Golds geologer har närmat sig objektet från en annan synvinkel och bedömer att också sidoberget är guldförande (jämför med
resultaten från Kavkazprojektet nedan). Under det
geofysiska arbetet har ett antal intressanta anomalier
på detta objekt fastställts. Storleken på dessa anomalier
indikerar att objektet kan vara avsevärt större än det
angränsande Tardan. Ett begränsat antal ytprover har
samlats in och visar på höga guldhalter.
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har resulterat i en realisationsvinst om 25 968 TSEK
i koncernredovisningen, vilken redovisas i denna delårsrapport. Därmed uppkommer en 25% minoritetsandel i koncernredovisningen för Kopylovskoye ABunderkoncernen. Central Asia Gold anser för närvarande att förvärvet av Kopylovskoye-projektet är att
betrakta som ett förvärv av tillgångar och inte av en
rörelse. Därför görs i dagsläget ingen förvärvsanalys.

Under sommaren 2007 har en mängd diken grävts där
ett stort antal prover har tagits. Resultaten av dessa provtagningar kommer att vara klara i slutet av detta år.
Kopto
Kopto-fabriken stängdes för kontinuerlig drift vid
årsslutet 2006. Framgent kommer den tills vidare att
användas för testanrikning av malmprover. Det faktum att Kopto-fabriken inte längre används för att
framställa guld i kommersiellt syfte har inte lett till
några konsekvenser i koncernredovisningen. Detta
beror på att majoriteten av utrustningen har flyttats
till den närbelägna Tardan-fabriken, som är i kontinuerlig drift.
Kopylovskoyefyndigheten i Irkutsk
Kopylovskoye är en guldfyndighet som enligt ryska
geologiska standards innehåller ca 7 ton av guldreserver (ca 240 000 oz). Projektets potential bedöms dock
som mycket stor, då de nuvarande reserverna endast
beräknats till 30 meters djup.
På en extra bolagsstämma avhållen våren 2007 beslutades att godkänna utförsäljning av en 25% ägarandel i
licensbolaget för ett belopp om 70 MSEK (då motsvarande ca 10 miljoner USD). Som en del av transaktionen har det ryska licensbolaget (OOO Kopylovsky)
legalt överförts från det ryska dotterbolaget OOO Tardan Gold till ett nyetablerat svenskt dotterbolag med
namnet Kopylovskoye AB. Den första halvan av den
externa finansieringen (35 MSEK) mottogs i slutet av
september och den andra halvan väntas erhållas senare
under det fjärde innevarande kvartalet. Transaktionen
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På fältet i Irkutsk har det geologiska arbetet påbörjats.
Projektdokumentation har skickats in, bostäder för
arbetarna har förberetts och viss utrustning inklusive
en ny RC borr-rigg har beställts. Ett omfattande utvärderingsprogram kommer nu att genomföras under
resten av 2007 samt under 2008. Kärnborrningen har
redan påbörjats med hjälp av en lokal underleverantör. Under hösten 2007 har 1 000 m kärnborrning
genomförts. Planen är att kärnborra totalt omkring
6 000 m samt RC-borra drygt 30 000 m under de
närmsta 12–18 månaderna. För närvarande håller
ett nytt laboratorium på att sättas upp i närheten av
projektet så att tester kan analyseras snabbt på plats.
Omkring 50 000 prover kommer att analyseras under
nästa år. Det är viktigt att understryka att malmkroppen fortfarande är öppen i alla riktningar. Den officiellt fastställda längden på malmkroppen är drygt
300 m med en bredd på 50 m. Licensblocket har dock
en total längd på 6 km och guldmineraliseringen går
rakt igenom hela licensblocket.
Kavkazprojektet i Irkutsk
Den historiska analysen var att Kavkaz-fyndigheten
innehöll relativt höggradiga men begränsade guldreserver knutna till kvartsgångar med en mäktighet om
någon meter. Central Asia Golds geologiavdelning
har hela tiden bedömt att de historiska uppgifterna
underskattade fyndigheten då den gamla datainsamlingen förbisett mycket av det grovkorniga guldet i
marken. Under 2007 har nya data insamlats på ytan
främst via ytdiken. Dessa data har nu analyserats
och de utvisar att guldet inte endast förekommer i
kvartsgångar utan även i sidoberget. I ytdikena har
malmzonen en bredd om upp till 45 meter istället
för någon enstaka meter. Detta förändrar bilden av
Kavkaz-fyndigheten radikalt och får den att likna
Central Asia Golds Kopylovskoye-fyndighet. Poten-

tialen i projektet har därför mångfaldigats till följd av
årets arbetsprogram.

Alluvial guldproduktion
Den alluviala fyndigheten Sivo Pravy Uval
Denna fyndighet innehas av dotterbolaget OOO
GRK Tomano (”Tomano”) och befinner sig i den
ryska regionen Buryatien som gränsar till Tyva. Den
innehåller 19 000 oz av ryska C1 guldreserver. Central Asia Gold ingick i mars 2005 ett joint-ventureavtal gällande utbyggnaden av fyndigheten. Partnern
i joint-venturet är det ryska företaget OOO GRK
Oreol, vilken enligt avtalet skulle vara operatör och
säkra finansieringen. Så har emellertid inte skett och
då Central Asia Gold inte finner det ekonomiskt
motiverat att själv bygga ut projektet har licensen återlämnats till de ryska myndigheterna. Detta leder koncernmässigt till en nettonedskrivning av tillgångarna
med 2 579 TSEK under det tredje kvartalet 2007.
De alluvialt guldproducerande
dotterbolagen OOO Artelj Tyva (Tyva) och
OOO Artelj Lena (Irkutsk)
Förvärvet av OOO Artelj Lena blev genomfört i slutet av juni 2007. En interimistisk förvärvsanalys har
gjorts i samband med konsolideringen av Artelj Lena.
Den har resulterat i upplösning av negativ goodwill

motsvarande 810 TSEK. Intäkten är upptagen i det
tredje kvartalet av niomånadersrapporten. Den interimistiska förvärvsanalysen finns beskriven i noterna till
denna rapport. Artelj Lena är inkluderad i CAGs konsoliderade resultaträkning fr o m det tredje kvartalet
av innevarande räkenskapsår.
OOO Artelj Tyva, koncernens andra alluviala producent, förvärvades i slutet av 2005.
Under niomånadersperioden (i själva verket under
maj–september beroende på säsongsmönstret) producerade de bägge alluviala bolagen 728 kg (23 400 oz)
guld fördelat på 560 kg för Artelj Lena och 168 kg
för Artelj Tyva. Under det sista kvartalet av rapportperioden blev produktionen 539 kg. Därefter har de
bägge bolagen tillsammans producerat ytterligare ca
145 kg (4 600 oz) under det fjärde kvartalet innan
produktionssäsongen var över. Detta fördelades på
64 kg (Artelj Tyva) och 81 kg (Artelj Lena).
Under rapportperioden har de bägge alluviala bolagen sålt 716 kg guld, varav 680 kg såldes under tredje
kvartalet 2007.

Här ses exempel på grova synliga guldkorn på Kavkaz-fyndigheten. De historiska analyserna från sovjettiden bortsåg från det
grovkorniga guldet och underskattade därmed radikalt storleken på guldmineraliseringen där.
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Investeringar, likviditet och
finansiering
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under de första nio månaderna 2007
uppgick till 123 358 TSEK (56 900 TSEK). Motsvarande siffra för det sista kvartalet av rapportperioden
var 45 874 TSEK (25 742 TSEK).
Kassabehållningen i koncernen uppgick
54 524 TSEK vid periodslutet (167 563 TSEK).

till

Moderbolaget
Det svenska moderbolaget är ett holdingbolag utan
betydande operationell verksamhet. Det stöder dotterbolagen med finansiering, investor relations, strategibeslut etc. Det har dock ingen inkomst annan än
intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag samt
ränta avseende bankinlåning. Antalet anställda uppgick till 3 vid rapportperiodens utgång (1). Nettoresultatet för de nio månaderna 2007 var -5 937 TSEK
(-9 115 TSEK). För kvartalet juli–september 2007 var
nettoresultatet -1 574 TSEK (42 TSEK). Valutakursförluster under den första halvan av 2006 inverkade
negativt på resultatet för moderbolaget under denna
period, varefter valutakurseffekten blev positiv under
det tredje kvartalet föregående år. Det förklarar det
positiva resultatet under den perioden.

I tillägg till detta har ett optionsprogram riktat till
ledande befattningshavare i koncernen godkänts på
årsstämman den 12 juni 2007 i Stockholm. Totalt
omfattade programmet 14 500 000 optioner. Löptiden på optionerna är t o m juli 2009 och teckningskursen är 2,25 SEK/option motsvarande en
aktie. Optionerna kan endast tecknas mot slutet av
löptiden. Tilldelningen av optionerna skedde under
det tredje kvartalet. Börskursen på CAG-aktien är
lägre än teckningskursen på optionerna vid slutet av
rapportperioden.

Händelser efter
rapportperiodens utgång
Guldproduktion
Som nämnts ovan har koncernen producerat ytterligare omkring 200 kg guld (6 400 oz) under perioden
oktober–november 2007.

Nästkommande rapport
Nästa rapport för Central Asia Gold är bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2007 (januari–december).
Den kommer att publiceras torsdagen den 28 februari
2008.
Rapportdatum under 2008
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007

Moderbolagets kassa uppgick till 7 529 TSEK per den
30 september 2007 (167 563 TSEK)

Kvartalsrapport jan–mars 2008 (Q1)
Årsstämma (exakt datum ej fastställt ännu)
Halvårsrapport för jan–juni 2008 (Q2)

Anställda
Antalet anställda i koncernen var 1 129 i slutet av
september 2007 (468).

Utgivna aktier
Vid september månads utgång 2007, såväl som vid
datumet för denna rapport, var antalet utestående
aktier i bolaget 412 210 070.
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Niomånadersrapport för jan–sept 2008 (Q3)

28 februari
28 maj
juni 2008
28 augusti
28 november

Företagsinformation
Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia
Gold AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag
med säte i Stockholm med organisationsnummer
556659-4833. Moderbolagets adress är Brovägen 9,
182 76 Stocksund.

Kursutveckling
CAG-aktiens kursutveckling och omsättning per dag under
perioden 29 mars 2005 – 28 november 2007

Dagsomsättning,
miljoner aktier

9

3

6

2

3

1

0
29 mar
2005

Aktiekurs,
SEK

0
31 jul
2005

1 dec
2005

3 apr
2006

4 aug
2006

5 dec
2006

7 apr
2007

8 aug 28 nov
2007 2007

11

RESULTATRÄKNING (KONCERNEN)
3 månader

3 månader

9 månader

juli–sept
2007

juli–sept
2006

jan–sept
2007

jan–sept
2006

jan–dec
2006

Nettoomsättning

94 649

20 718

114 143

23 717

48 242

Intäkt avseende aktiverat arbete för egen
räkning

13 325

7 703

16 296

14 687

25 823

9 682

–

18 788

–

14 011

810

–

810

–

–

118 466

28 421

150 037

38 404

88 076

Övriga externa kostnader

-62 753

-19 827

-88 861

-24 985

-51 144

Personalkostnader

-33 496

-6 196

-56 501

-15 192

-31 889

(alla belopp i TSEK)

Not

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor *
Övriga rörelseintäkter

1

Totala intäkter

9 månader 12 månader

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-11 833

-2 406

-20 658

-4 396

-9 930

-108 082

-28 429

-166 020

-44 573

-92 963

10 384

-8

-15 983

-6 169

-4 887

25 925

673

26 902

-5 828

-9 009

36 309

665

10 919

-11 997

-13 906

-3 350

-404

-3 997

-414

-1 078

Periodens resultat

32 959

261

6 922

-12 411

-14 984

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

31 704

325

5 530

-12 388

-14 798

1 255

-64

1 392

-23

-186

Rörelseresultat
Finansnetto

2

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat

Minoritetsandel

3

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

0,077

0,001

0,014

-0,050

-0,053

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

0,077

0,001

0,014

-0,050

-0,053

Antal aktier vid periodens slut

412 210 070

291 196 923

412 210 070

291 196 923

366 196 923

Genomsnittligt antal aktier för perioden

412 210 070

286 962 355

403 500 182

249 531 910

278 073 163

Genomsnittligt antal aktier för perioden med
hänsyn till utspädning **

412 210 070

286 962 355

403 500 182

249 531 910

278 073 163

* I koncernen visas from 2007 förändringen av lagret av varor under tillverkning och färdiga varor. Detta har ingen resultatpåverkan på tidigare års siffror. För att förenkla jämförelser mellan åren har lagereffekten för helåret 2006 räknats om. Motsvarande
omräkning har ej skett för de första, andra och tredje kvartalen 2006.
** Det finns per kvartalsslutet september 2007och per rapportdatumet 14,5 miljoner optioner utestående i Bolaget. Lösenpris är
2,25 SEK per aktie. Då börskursen per sista september 2007 är lägre uppkommer ingen utspädning.

12

KONCERNBALANSRÄKNING
(Alla belopp i TSEK)

Not

2007-09-30

2006-09-30

2006-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

210 427

73 501

155 976

Materiella anläggningstillgångar

166 501

79 931

83 016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

16 657

7 112

10 242

393 585

160 544

249 234

69 368

24 207

23 989

107 480

24 665

103 853

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

54 524

167 563

81 947

Summa omsättningstillgångar

231 372

216 435

209 789

SUMMA TILLGÅNGAR

624 957

376 979

459 023

402 100

333 021

313 616

37 932

343

514

Långfristiga skulder

69 603

20 478

21 552

Kortfristiga skulder

115 322

23 137

123 341

624 957

376 979

459 023

Bankmedel

–

50

50

Ansvarsförbindelser

–

–

–

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Minoritetsintresse

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2

Ställda panter
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

(alla belopp i TSEK)

9 månader

9 månader

12 månader

jan–sept
2007

jan–sept
2006

jan–dec
2006

Den löpande verksamheten

3 510

1 181

-4 487

Betald/erhållen ränta och liknande poster

2 763

-6 241

-567

6 274

-5 060

-5 054

-57 025

-13 154

9 883

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-50 751

-18 214

4 829

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-123 358

-56 900

-155 754

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

146 716

228 693

217 998

Ökning/Minskning av likvida medel

-27 393

153 579

67 073

Likvida medel vid periodens början

81 947

17 128

17 128

-30

-3 144

-2 255

54 524

167 563

81 947

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERNEN)

(Alla siffror i TSEK)
Eget kapital per 31 december 2005

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Andra
reserver

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

45 722

68 032

358

3 264

117 376

-12 388

-12 388

1 jan–30 sept
Omräkningsdifferens

-660

Periodens resultat
Nyemissioner

1 629

Nyemissionskostnader
Eget kapital per 30 september 2006

47 351

-660

229 900

231 529

-2 836

-2 836

295 096

-302

-9 124

333 021

1 okt–31 dec
Omräkningsdifferens

-6 113

Periodens resultat
Nyemissioner

-2 596
25 888

Nyemissionskostnader
Eget kapital per 31 december 2006

-6 113

-23 831

2 057

-12 753
73 239

258 512

-2 596

-6 415

-11 720

-12 753
0
313 616

1 jan–30 sept
Omräkningsdifferens

-1 136

Periodens resultat
Nyemissioner

6 922
9 203

Nyemissionskostnader
Eget kapital per 30 september 2007

-1 136

82 442

6 922

78 690

87 893

-5 195

-5 195

332 007

-7 551

-4 798

402 100
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NYCKELTAL
9 månader

9 månader

12 månader

2007-09-30

2006-09-30

2006-12-31

Koncernen
Totalt kapital, TSEK

624 957

376 979

459 023

Eget kapital, TSEK

440 032

333 364

314 130

Soliditet (%)

70,4%

88,4%

68,4%

Räntebärande skulder, TSEK

53 443

0

0

1 129

468

507

0,014

-0,050

-0,053

Antal anställda vid periodslutet
Per aktie
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)
Räntabilitet på eget kapital (%)

1,067

1,144

0,858

1,84%

-5,50%

6,94%

Nyckeltalsdefinitioner
Totalt kapital, SEK

Totalt kapital enligt balansräkningen vid periodslutet

Eget kapital, SEK

Totalt synligt eget kapital inklusive minoritet enligt balansräkningen vid periodslutet

Soliditet (%)

Eget kapital enligt ovan dividerat med totalt kapital uttryckt i %

Räntebärande skulder, SEK

Totala räntebärande skulder vid periodslutet

Resultat per aktie (SEK)

Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt utestående antal aktier
under perioden före utspädning

Eget kapital per aktie (SEK)

Totalt eget kapital enligt ovan vid periodslutet delat med totalt antal utestående aktier vid
samma tidpunkt

Räntabilitet på eget kapital (%)

Periodens nettoresultat efter skatt delat med genomsnittligt eget kapital under perioden
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Redovisningsprinciper
Koncernen
Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB
har upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS), vilket beskrivs i årsredovisningen för 2006

juli–sept 2007 en nedskrivning netto om 2 579 TSEK
avseende den återlämnade licensen i dotterbolaget
OOO Tomano. Utförsäljningen av 25% av Kopylovskoye AB leder till en ökning av minoriteten i
koncernbalansräkningen per 30 september 2007 om
34 715 TSEK.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34
Interim Financial Reporting och Redovisningsrådets
rekommendation RR 31 ”Delårsrapportering för
koncerner”. De nya eller reviderade IFRS-standarder
eller IFRIC-tolkningarna som har trätt i kraft sedan
1 januari 2007 har inte haft någon väsentlig effekt på
koncernens resultat- eller balansräkningar.

Nummer 3
Skattekostnaden för 9 månader 2007 består av betald
skatt om 117 TSEK samt i övrigt av förändring av
uppskjuten skatt.

Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Dessutom tillämpar moderbolaget RR 32 ”Redovisning för juridiska
personer”.
Segmentsinformation
Bolagets redovisning är fokuserad på det primära
affärssegmentet – geografiska områden. Dessa definieras som enskilda länder. De sekundära segmenten
är olika former av andra verksamheter. Några av företagets dotterbolag säljer transporttjänster till externa
kunder. Dessa transporttjänster uppgår i dagsläget ej
till någon betydande volym. För närvarande (fr o m
kvartal 1/2005) produceras guld i ett enda land, Ryssland. Därför ges ingen segmentsinformation för närvarande.
Noter till räkenskaperna
Nummer 1
Övriga rörelseintäkter om 810 TSEK avser upplösning av negativ goodwill avseende förvärvet av Artelj
Lena sommaren 2007.
Nummer 2
I finansnettot för 9 månader 2007 och för kvartalet juli–september 2007 ingår en realisationsvinst
om 25 968 TSEK avseende utförsäljningen av 25%
av Kopylovskoye AB till en grupp externa investorer. Å andra sidan ingår även i rörelsekostnaderna för
jan–sept 2007 samt i rörelsekostnaderna för kvartalet

Förvärv av Artelj Lena
I december 2006 förvärvades genom en serie transaktioner 99,8% av det alluvialt guldproducerande
företaget OOO Artelj Lena. Total förvärvskostnad
blev 230 355 TRUR. Kontroll över företaget erhölls
den 30 juni 2007 och företaget redovisas från detta
datum i Central Asia Golds koncernredovisning via
förvärvsmetoden. Ännu så länge har en slutlig allokering av förvärvskostnaden inte genomförts. Tabellen
på följande sida 18 visar preliminär förvärvsanalys av
tillgångar och skulder som har erhållits genom förvärvet genomförd i enlighet med bestämmelserna i
IFRS 3.
Det förvärvade bolaget har inte tidigare redovisat i enlighet med IFRS. Därav kan inte presenteras
ingångsvärden enligt IFRS.
Risker och osäkerhetsfaktorer i samband
med denna rapport
Koncernens riskexponering presenteras på sidan 39
i den senaste årsredovisningen. Det har därefter inte
inträffat några generella förändringar avseende riskexponeringen.
Närståendetransaktioner
Säkerhetstjänster
De olika dotterbolagen i Ryssland 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 de första nio månaderna
2007 betalades av dotterbolagen totalt 11 896 TRUR
för sådana tjänster (3 164 TSEK).
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Interimistisk förvärvsanalys Artelj Lena
Preliminär förvärvsanalys, TRUR

TSEK

Immateriella anläggningstillgångar

21 551

5 732

Materiella anläggningstillgångar

79 806

21 225

Finansiella anläggningstillgångar

41 703

11 091

Lager

93 028

24 741

Fordringar och förutbetalda kostnader

95 088

25 289

8 570

2 279

Kontanta medel
Leverantörer och upplupna kostnader

(42 000)

-11 170

Kortfristiga lån

(62 030)

-16 497

Övriga långfristiga skulder
Bedömt marknadsvärde av bolagets nettotillgångar på förvärvsdagen
Avdragför minoritetsandel
Bedömt marknadsvärde av förvärvad andel av bolagets nettotillgångar
på förvärvsdagen
Negativ goodwill som uppstår vid förvärvet
Betald köpeskilling
Avdrag för kontanta medel som fanns i bolaget på förvärvsdagen
Utflöde av kontanta medel vid förvärvet

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 första halvåret 2007 har Central Asia Gold-koncernen betalt 1 191 TRUR i kontorshyra (317 TSEK). Detta är samma lokalhyra som
andra externa hyresgäster betalar i fastigheten.
Management-bolag
För att optimera kostnaden för managementtjänster har delar av administrationen i bolagets Tomskavdelning brutits ut i ett separat managementbolag.
Managementbolaget omfattar jurister, bokförare, controllers, tolkar och logistikpersonal inklusive Michail
Malyarenko själv. Avsikten är att få ned kostnaden
för managementtjänster då managementbolaget även
kommer att kunna lämna tjänster till externa kunder,
samt att få bättre fördelningsgrund för samkostnader
mellan koncernbolagen. Managementbolaget skall
inte vara vinstmaximerande. Under första halvåret
2007 betalade Central Asia Gold via dotterbolagen
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(1 843)

-490

233 873

62 200

(468)

-124

233 405

62 076

(3 050)

-811

230 355

61 265

(8 570)

-2 279

221 785

58 985

totalt 19 675 TRUR (5 233 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. 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 de första nio månaderna 2007
genomfördes byggnationsarbete motsvarande 36 942
TRUR ( 9 825 TSEK) via OOO KUPIR.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm, den 28 november 2007

Central Asia Gold AB (publ)

Styrelsen

Central Asia Gold AB är ett svensk gruvbolag med inriktning på guldproduktion i Ryssland och Mongoliet i de centrala
delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och tillgångarna omfattar idag omkring 747 000 troy
ounce (1 troy ounce = 31,1 g) av guldreserver C1/C2 enligt ryska standards. CAG AB planerar att producera kring
1 000 kg guld under 2007 (32 000 oz).
Aktsamhetsuppmaning:
Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Central Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer,
prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements”
om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som
”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa
uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till
i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering
för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund
av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig
ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.
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Central Asia Gold
Brovägen 9, SE-182 76 Stocksund
Telefonnummer: 08-624 26 80
Faxnummer: 08-624 37 20
info@centralasiagold.se
www.centralasiagold.se
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