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Central Asia Gold AB (publ) 
Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 

 

• Koncernens totala intäkter för rapportperioden uppgick till 196,9 MSEK (283,1 MSEK) 
och till 33,7 MSEK (103,6 MSEK) för fjärde kvartalet. 

• Total guldproduktion från kvarvarande produktionsenheter uppgick för perioden 
januari-december till 410 kg (566 kg) varav 95 kg (142 kg) producerades under det 
fjärde kvartalet. 

• Guldproduktionen från koncernens malmproducerande enheter uppgick under 2011 till 
334 kg (331 kg) varav 76 kg (100 kg) producerades under fjärde kvartalet. 

• EBITDA för rapportperioden uppgick till -34,4 MSEK (57,1 MSEK) och till -16,9 MSEK 
(32,9 MSEK) för fjärde kvartalet.  

• Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar var – 120,4 MSEK (7,7 MSEK) för 
rapportperioden och -62,7 MSEK (30,6 MSEK) för fjärde kvartalet.  

• Resultat per aktie för rapportperioden uppgick till – 7,17 SEK (1,58 SEK) och till -3,83 
SEK (2,08 SEK) för fjärde kvartalet. 

• Under rapportperioden har samtliga aktier i det alluvialt producerande dotterbolaget 
LLC Artelj Lena avyttrats i två trancher för total 100 MRUB, motsvarande ca 22 
MSEK.  

• I oktober erhöll CAG färdigställandeintyg och tillstånd för fas 1 i produktionscykeln 
(absorption) avseende lakningsanläggningen vid Tardan och den 28 december 2011 
erhölls cyanid tillstånd. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• I februari 2012 presenterades en preliminär resurs bedömning enligt NI 43-101 avseende 
Gord zonen för Kara Beldyr joint venture som utvisade 289 000 troy ounces av 
indikerade resurser och 211 000 troy ounces av antagna resurser. 
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VD-‐kommentar	  
 
 
Bäste aktieägare, 
 
Under 2011 har CAG huvudsakligen inriktat sig på att färdigställa lakningsanläggningen på Tardan och 
erhålla alla nödvändiga tillstånd för anläggningen. Brister i projektledningen avseende projektet under 
2010 och första halvåret 2011 har medfört väsentliga förseningar och fördyringar av projektet, men 
byggnationen av fas 1 av anläggningen färdigställdes under det tredje kvartalet 2011 och 
cyanidtillstånd erhölls den 28 december 2011. Erhållandet av cyanidtillståndet innebär att vi kan 
påbörja produktionen genom att starta bevattningen av malmen, vilket kommer att ske i mitten av mars 
när temperaturen stiger och effektiviteten av bevattningen ökar. 
 
Ledningen i CAG lägger för närvarande all kraft på att erhålla de tillstånd som behövs för fas 2 av 
lakningsanläggningen och samtliga tillstånd förväntas vara erhållna under sommaren 2012. Under 
februari 2012 genomför bolaget en testkörning av fas 2 utrustningen av anläggningen och de 
preliminära resultaten visar att både guld- och koppar desorptionen fungerar mycket bra. Den 
uppskattade kapaciteten i lakningsanläggningen är 1 000-1 200 kg per år, men på grund av den 
försenade produktionsstarten 2012 och den förväntade takten i upptrappning av produktionen är den 
förväntade totala produktionen från Tardan under 2012 är 500-700 kg.  
 
Medan Tardan har varit bolagets huvudfokus under 2011 har den andra malm baserade 
produktionsenheten, Solcocon, uppvisat bra produktionsvolymer men haft problem med lönsamheten 
och med att förse produktionsanläggningen med tillräckliga mängder oxiderad malm för full 
produktionskapacitet. Ledningen för Solcocon utvärderar för tillfället en teknologi för att inkludera 
semi-oxiderad malm i produktionsprocessen. Om detta faller väl ut kommer Solcocon att ha upp till 
500 tusen ton malm lämplig för lakningsproduktion. Under tiden utvärderar även ledningen andra 
framtida möjligheter för Solcocon och på kort och medellång sikt är lönsamhet huvudfokus för 
produktionsenheten. 
 
Under 2011 har bolaget fortsatt arbetet med att fasa ut sin alluviala produktion genom försäljningen av 
produktionsenheten Artelj Lena. Den kvarvarande alluviala produktionsenheten, Gold Borzya, 
upplevde flera operationella utmaningar i sin verksamhet under 2011, såsom dåliga väderförhållanden 
under produktionssäsongen och ökade produktionskostnader. Bolaget förbereder sig nu inför 
produktionssäsongen 2012 och förhandlingar pågår om ett operationellt outsourcing avtal där den 
förväntade produktionen för Gold Borzya uppgår till 200 kg för 2012. 
 
De svaga resultaten från produktionsenheterna Solcocon och Gold Borzya under 2011 och förseningen 
i färdigställandet av lakningsanläggningen vid Tardan har haft en väsentlig negativ påverkan på det 
finansiella resultatet för året. Resultatet har även påverkats av nedskrivningar som gjorts till följd av 
verksamheternas resultat under 2011 och bristerna i projektledningen av byggnationen av 
lakningsanläggningen vid Tardan under första halvåret. 
 
Mer positivt är de väldigt lovande resultaten som prospekteringsarbetet vid Kara Beldyr, CAGs joint 
venture med Centerra Gold Inc., uppvisat under 2011. I februari 2012 presenterade Centerra en 
preliminär resursbedömning för Gord zonen inom Kara Beldyr licensen med 289 000 troy ounces 
indikerade och 211 000 troy ounces antagna resurser i enlighet med NI 43-101 standards. Denna 
resursbedömning innebär för CAG, som äger 30% av Kara Beldyr joint venture, en väsentlig ökning av 
bolagets resurser. 
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Under december 2011 säkrade CAG lånefinansiering för dotterbolaget GRE 324 (innehavare av 
licenserna för Solcocon och Gold Borzya) om 44 MSEK. Därtill är bolaget i slutfasen av förhandlingar 
om avtal för omstrukturering och refinansiering av nuvarande banklån avseende dotterbolaget Tardan 
om 110 MSEK och avsikten är att dessa avtal kommer att skrivas under innan februari månads utgång. 
 
Även om 2011 har varit ett år fyllt av utmaningar och det finansiella resultatet varit en besvikelse är jag 
övertygad att bolaget nu är väl förberett för att dra nytta av den fördelaktiga makromiljön för 
guldproducenter och leverera en lönsam framtid för bolaget och dess aktieägare.  
 
 
Preston	  Haskell	  
Verkställande	  direktör 
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Verksamheten	  
 
Produktion 
 
Den totala guldproduktionen för 2011 för kvarvarande producerande enheter uppgick till 410 kg (566 
kg) vilket är 27,5 % lägre än föregående år. Den relativa andelen av malmproduktion uppgår till 81,5% 
(58,5%). Total produktion under fjärde kvartalet 2011 uppgick till 95 kg (142 kg).  
 
Produktionsenhet Licensområde Alluvialt/Malm Produktion 

2011 (kg) 
Produktion 
2010 (kg)* 

     
Tardan (Gravitation) Tardan Malm 96 160 
Tardan (Lakning) Tardan Malm 0 0 
Solcocon Staroverinskaya Malm 238 171 
Summa malmproduktion   334 331 

 
Gold Borzya Staroverinskaya Alluvialt  76 235 

     
Total   410 566 

	   	   	   	   	   	  
* Med anledning av att CAG i juli 2011 avyttrat hela sitt innehav i det alluvialt producerande dotterbolaget LLC Artelj 
Lena, har produktionssiffrorna för denna produktionsenhet utelämnats i ovanstående tabell. Produktionen vid Artelj Lena 
uppgick för helåret 2010 till 164 kg och den totala produktionen till 730 kg. 
 
Tardan 
 
Tardan erhöll cyanid tillstånd i december 2011 och har nu samtliga tillstånd för att operera den första 
fasen (absorption) av lakningsanläggningen. Arbetet med tillstånd för fas 2 (desorption) pågår för fullt 
och den beräknade tidpunkten för erhållande av samtliga tillstånd för denna fas har reviderats till 
sommaren 2012. Nästa steg i denna process är godkännande av den statliga tillståndsmyndigheten för 
granskning av byggnadsprojekt, Glavgosekspertiza, vilket förväntas under början av mars 2012. 
 
I början av februari 2012 inleddes en testkörning av desorptions fasen av lakningsanläggningen och de 
preliminära resultat som hittills erhållits har varit väldigt positiva. Ledningen och bolagets ingenjörer 
har därmed erhållit en bekräftelse på att desorptions teknologin fungerar enligt projektplanen för såväl 
guld- som koppar desorption. CAG avser att meddela de slutliga resultaten från testkörningen under 
mars 2012. 
 
Verksamheten i gravitationsanläggningen har fortgått enligt plan med produktion baserad på höggradig 
malm från malmkropp nr 1. Restprodukten från det producerade guldet i gravitationsanläggningen, sk 
tailings, kommer sedermera att användas i produktionen i lakningsanläggningen. 
 
Solcocon 

Solcocon har fortsatt med brytningen av malm i dagbrott under inledningen av 2012. Under fjärde 
kvartalet 2011 staplades ny malm som kommer att inkluderas i produktionscykeln med början i mars 
2012. Med syfte att öka resursbasen för Solcocon genomför ledningen för produktionsanläggningen ett 
program för att utvärdera potentialen av semi-oxiderad malm. Konceptet till teknologin att processa 
den semi-oxiderade malmen i Solcocons lakningsanläggning har utvecklats av bolagets ingenjörer och 
om den pågående utvärderingen och testet av teknologin faller väl ut innebär det att ytterligare upp till 
500 000 ton malm kan användas för produktion i lakningsanläggningen. 
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Produktionsanläggningarna Solcocon och Gold Borzya är lokaliserade i samma område och opererar på 
den gemensamma Staroverenskaya licensen. I syfte att öka effektiviteten har vissa operationella 
funktioner samt ledning och administration för dessa produktionsanläggningar slagits samman och det 
planeras för att sätta upp en gemensam anläggningspark och garage.  

 
Gold Borzya 
 
Gold Borzya avslutade produktionssäsongen i oktober och producerade under 2011 76 kg guld. Under 
året har Bold Borzya stött på ett antal utmaningar såsom svåra väderförhållanden under 
produktionssäsongen och förändringar i den lokala ledningen. För närvarande sker ingen direkt 
verksamhet i anläggningen annat än förberedelse av infrastruktur och utrustning inför 
produktionssäsongen 2012. För 2012 är det bolagets plan att anlita en lokal entreprenör för att utföra 
produktionsarbetet för Gold Borzya under produktionssäsongen. 
 
 
Prospektering 
 
CAGs guld resrser presenteras i tabellerna nedan.  
 

 
 
 
Tardan  
 
Tardan förbereder för närvarande utrustning och personal inför prospekteringsprogrammet för 2012. 
Två borr-riggar har reparerats och har nu full funktionalitet. Det lokala geologiska teamet har förstärkts 
med en av de ledande geologerna i området och är nu organiserat för 2012 års program. 
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Staroverenskaya Licensen  
 
Resultatet av prospekteringsarbetet vid den södra sidan av Podgornoye-fyndigheten är i princip 
avslutat. Den lokala ledningen utvärderar för närvarande kvaliteten av borrarbeten och tester utförda i 
laboratoriet innan en resursberäkning lämnas in till den statliga resurskommittén. Solcocon har även 
utfört ett internt prospekteringsprogram på Kozlovskoye-fyndigheten med syfte att bekräfta historiska 
resursberäkningar och har erhållit god korrelation med tidigare resultat. 
 
Gold Borzya har reparerat och påbörjat användningen av en lätt borr-rigg. Under fjärde kvartalet 2011 
har Borzyas geologiska team framgångsrikt borrat ett antal prospekteringsprofiler på den alluviala 
fyndigheten i syfte att bekräfta guld resurser för 2012 och identifiera lämpliga områden för att placera 
borttagen jord. 
 
Uzhunzhul 
 
Prospekteringsprogrammet för 2012 har utformats utifrån en förväntad resursidentifiering av 3 ton guld 
(P1+C2). Programmet omfattar geokemiska analyser av 5 100 prover från 2011 och 3 500 prover från 
2007, geofysiska undersökningar på anomalier över 10 km, byggande av förvaring för borrkärnor, 4 km 
diken och 1,5 km av diamant borrning. 
 
 
Kara Beldyr 
 
I januari 2012 har Centerra Gold Inc. (”Centerra”) slutfört investeringar om totalt 6,5 MUSD för 
undersökning av fyndigheten Kara Beldyr, lokaliserad i republiken Tyva i Ryssland, och därmed tjänat 
in ett 70% ägande i Kara Beldyr joint venture. CAG har för avsikt att behålla sin andel om 30% av 
investeringen i Kara Beldyr joint venture och kommer att vara fortsatt delaktig i den vidare 
undersökningen av licensen.  
 
Baserat på borresultat som erhållits i slutet av 2011 uppskattas mineraltillgångarna för Gord zonen på 
Kara Beldyr fyndigheten till 289 000 troy ounces av indikerade resurser och 211 000 troy ounces av 
antagna resurser. Den preliminära uppskattningen a mineraltillgångarna har utförts av Centerras 
teknikavdelning och har uppskattas och klassificerats i enlighet med de riktlinjer som fastställts av 
Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Peteroleum, 2010 Definition Standards for Mineral 
Resourses and Mineral Reserves (CIM) adopted by National Instruments 43-101 Standards of 
Disclusure for Mineral Projects (NI 43-101). 	  
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Intäkter,	  resultat	  och	  finansiell	  ställning	  för	  koncernen	  	  
 
Intäkter och resultat 
 
För helåret 2011 uppgår koncernens nettoresultat efter skatt och minoritetsandelar till – 120 396 TSEK 
(7 688 TSEK) vilket motsvarar ett resultat per aktie om -7,17 SEK (1,58 SEK). För fjärde kvartalet 
uppgår nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar till – 62 665 TSEK (30 633 TSEK) eller -3,83 
SEK (2,08 SEK) per aktie. 
 
Koncernens intäkter från försäljning av guld uppgick till 131 965 TSEK (214 037 TSEK) för 
rapportperioden och till 36 352 TSEK (76 675 TSEK) för fjärde kvartalet. Minskningen i intäkter från 
guldförsäljningen beror på lägre försäljningsvolymer av guld från Tardan och Gold Byrza under 
rapportperioden samt på grund av avyttringen av alluviala produktionsenheter. För Tardan har arbetet 
under året främst fokuserats på att förbereda malm för lakningsproduktion som kommer att påbörjas så 
snart Lakningsanläggningen är driftsatt. För Gold Borzya har dåliga väderförhållanden under 
produktionssäsongen samt lägre guldhalter medfört lägre produktionsnivåer jämfört med föregående år. 
Den låga produktionsnivån tillsammans med kraftigt ökade produktionskostnader för Gold Borzya har 
inneburit att koncernens rörelseresultat för rapportperioden påverkats starkt negativt av resultatet från 
denna alluviala produktionsenhet. Bolaget har under tredje och fjärde kvartalet 2011 utvärderat Gold 
Borzyas verksamhet och är nu i slutfasen av att teckna ett operationellt outsourcing avtal som förväntas 
medföra en väsentligt förbättrad effektivitet och lönsamhet från Gold Borzya under 2012.  
 
Den totala guldproduktionen från kvarvarande produktionsanläggningar var under perioden 410 kg 
(566 kg) och 95 kg (142 kg) under fjärde kvartalet.  
 
Förändringen i färdigvarulager och pågående arbeten uppgick till 42 633 TSEK (15 097 TSEK) för 
rapportperioden och till – 4 956 TSEK (- 4 130 TSEK) för fjärde kvartalet.  Ökningen är främst 
hänförlig till det omfattande arbete med att förbereda malm för lakningsproduktion som utförts på 
Tardan under 2011. Minskningen under fjärde kvartalet är i huvudsak en säsongseffekt då mindre 
förberedelsearbete utförs under de tidiga vintermånaderna.  
 
Koncernens totala rörelsekostnader för rapportperioden uppgick till -298 079 TSEK (-249 346 TSEK) 
av vilka -76 244 TSEK (-73 924 TSEK) hänför sig till fjärde kvartalet. Rörelsekostnaderna för 
rapportperioden har påverkats av nedskrivningar om totalt – 37 766 TSEK (0 TSEK). Av 
nedskrivningarna är -21 165 TSEK (0 TSEK) hänförliga till brister i uppförandet av 
Lakningsanläggningen vid Tardan på grund av dålig projektledning av byggnationen under första 
halvåret 2011, vilka uppdagades vid färdigställandet av anläggningen under hösten 2011 och – 16 601 
TSEK (0 TSEK) hänförliga till pågående arbeten vid produktionsanläggningarna Solcocon och Gold 
Borzya, på grund av höga produktionskostnader under 2011 och osäkerhet kring förväntade 
produktionsvolymer för dessa enheter under 2012.  
 
Rörelsekostnaderna är högre än jämförelseperioden på grund av väsentligt ökade produktionskostnader 
för bolagets kvarvarande alluviala produktions enhet, Gold Borzya och på grund av ökad aktivitet vid 
Lakningsanläggningen Solcocon jämfört med samma period föregående år. Även det omfattande arbete 
som utförts på Tardan för att förbereda malm inför lakningsproduktionen har medfört ökade 
rörelsekostnader under rapportperioden. Bolaget arbetar aktivt med att se över samtliga kostnader i 
syfte att effektivisera verksamheten och öka lönsamheten. I takt med att lakningsanläggningen i Tardan 
kommer igång och produktionsvolymerna ökar är det bolagets bedömning att såväl 
produktionskostnaderna- som administrationskostnaderna per producerad enhet kommer att kraftigt 
reduceras jämfört med de kostnader bolaget haft under 2011 då kostnaderna varit anpassade för 
väsentligt högre produktionsvolymer än vad som uppnåtts.  
 
Under rapportperioden har utgifter för prospektering om 4 112 TSEK (18 153 TSEK) aktiverats i 
balansräkningen. Av detta belopp avser 0 TSEK (916 TSEK) fjärde kvartalet.  
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Finansnettot var -27 101 TSEK (-16 671 TSEK) för rapportperioden och -13 002 TSEK (811 TSEK) 
för fjärde kvartalet.  
 
Inkomstskatten för rapportperioden var 7 689 TSEK (-9 420 TSEK) och – 7 128 TSEK (166 TSEK) för 
fjärde kvartalet. Inkomstskatten hänför sig huvudsakligen till förändringar i uppskjuten skatt på 
dotterbolagsnivå. Under första kvartalet 2010 redovisade dotterbolaget LLC GRE 324 ett väsentligt 
skattemässigt resultat som ledde till att tidigare underskottsavdrag utnyttjades, vilket förklarar den 
väsentliga skillnaden mot jämförelseperioden. Under fjärde kvartalet 2011 har uppskjuten skatt 
hänförlig till skattemässiga underskott i dotterbolaget LLC GRE 324 om -15 533 TSEK (0 TSEK) 
skrivits ned vilket haft en väsentlig påverkan på inkomstskatten i fjärde kvartalet. 
 
Nettoresultatet hänförligt till minoritetsandelar var -1 071 TSEK (-276 TSEK) för rapportperioden och 
0 TSEK (-69 TSEK) för fjärde kvartalet. Minoritetsandelarna avser dotterbolaget LLC Artelj Lena. 
Under rapportperioden har CAG avyttrat hela sitt innehav av aktier i detta dotterbolag för en total 
köpeskilling om 100 MRUR, motsvarande ca 22,7 MSEK. Försäljningen genererade en koncernmässig 
vinst om 11 585 TSEK som redovisas bland övriga rörelseintäkter.  
  
Investeringar, finansiering och likviditet 
 
Rapportperiodens totala investeringar uppgår till 178 157 TSEK (95 220 TSEK). Investeringarna 
hänför sig huvudsakligen till byggnationen av Lakningsanläggningen vid Tardan.  
 
Det totala beloppet erhållna lån under 2011 uppgår till 255 MSEK av vilket 96 MSEK avser lån 
erhållna från Svyaz Bank och 159 MSEK är utnyttjande av krediter från Golden Impala (ett bolag 
närstående till huvudägaren Preston Haskell). Kreditfaciliteten från Golden Impala har under fjärde 
kvartalet ökat med 4 MUSD (motsvarande ca 27 MSEK) från 19,1 MUSD (motsvarande ca 131 
MSEK) till 23,1 MUSD (motsvarande ca 159 MSEK). Amortering av lånen till Svyaz Bank har under 
2011 skett med 139 MSEK. Lånen från Svyaz Bank har en årlig ränta om 12-13% och skall amorteras 
under perioden juli 2011 till mars 2012 samt juli – december 2012. Kreditfaciliteterna från Golden 
Impala har en räntesats om 16% per år och förfaller i september 2012. För faciliteten om 13 MUSD, 
ökar räntesatsen till 18% från och med 1 januari 2012 och för den senast erhållna krediten om 4 MUSD 
är räntan 13% per år. 
 
I juli 2011 tillfördes bolaget 28 MSEK via en riktad nyemission i syfte att stärka koncernens finansiella 
ställning.  
 
Amorteringsplanen för lånen från Svyaz Bank, speciellt avseende lånet för byggnationen av 
Lakningsanläggningen i Tardan, där färdigställandet blivit försenat har medfört att bolagets finansiella 
situation är ansträngd. I december 2011 refinansierade bolaget ett av lånen från Svyaz Bank med en ett 
årig kredit om totalt 44 MSEK (200 MRUB) med återbetalning under juli-december 2012 till en årlig 
räntesats om 12,3%. Under februari 2012 slutför CAG en omstrukturering och refinansiering av lånet 
hos Svyaz Bank avseende Tardan om totalt 110 MSEK (500 MRUB). Lånet skall återbetalas under 
andra halvåret 2012 och har en årlig ränta på 12,9%. 
 
Även om refinansieringen och omstruktureringen av lånen hos Svyaz Bank tillsammans med de 
erhållna krediterna från huvudägaren löser bolagets akuta finansieringsbehov kvarstår behovet av att 
finna en mer långsiktigt finansiell lösning som passar bolagets utvecklingsplaner. Styrelsen och 
ledningen arbetar därför kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsmöjligheter för att finna en 
mer hållbar finansiering för bolaget och det är styrelsens uppfattning att en sådan lösning kommer att 
nås och att bolaget har förmåga till fortsatt drift. 
 
Koncernens likvida medel per den 31 december uppgick till 10 995 TSEK (22 230 TSEK).  
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Övrig	  finansiell	  information 

	  
Rörelsesegment 
 
Bolagets redovisning av segment sker i enlighet med IFRS 8. För närvarande tillämpar koncernen 
enbart ett segment, i och med att endast en produkt, guld, utvinns och att all verksamhet sker i en 
ekonomisk miljö, Ryssland, därav redovisas ingen segmentsinformation.   
 
 
Transaktioner med närstående 
 
I april 2011 utgav Golden Impala Ltd., ett företag som kontrolleras av den största aktieägaren Preston 
Haskell, en kreditfacilitet med en limit om 3,6 MUSD och en årlig ränta på 16% till CAG AB. Syftet 
med krediten är att säkra CAG ABs behov av rörelsekapital. Kreditfaciliteten löper till september 2012. 
Under tredje kvartalet 2011 har två ytterligare kreditfaciliteter om 2,5 MUSD och 13 MUSD, totalt 
15,5 MUSD (motsvarande ca 101 MSEK) erhållits från Golden Impala. Båda löper med 16% årlig 
ränta och löper till september 2012. För kreditfaciliteten om 13 MUSD kommer den årliga räntan att 
öka till 18% från och med januari 2012. Under fjärde kvartalet erhölls ytterligare en kredit om 4 
MUSD (motsvarande ca 27 MSEK). För denna kredit har moderbolaget, CAG AB, ställt 50% av 
aktierna i dotterbolaget LLC Tardan Gold och 100% av aktierna i dotterbolaget LLC Uzhunzhul som 
säkerhet. Räntan för denna kredit är 13% per år och krediten förfaller i september 2012. 
 
Anställda 
 
Koncernen hade i genomsnitt 725 (916) anställda under rapportperioden. Vid rapportperiodens slut, 
den 31 december 2011, uppgick antalet anställda i koncernen till 493 (727).  
 
Utgivna aktier 
 
I juli 2011 genomförde bolaget en riktad nyemission om 1 600 000 aktier, vilket ökade antalet 
utestående aktier till 17 616 987.  
 
Aktiekapitalets gränser utgörs av lägst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK och aktiens kvotvärde 
är 11,25 SEK. Varje aktie har en röst. 
 
Vid rapportperiodens utgång finns det 510 650 000 utestående teckningsoptioner som ger rätt till 
tecknande av totalt 1 315 000 aktier. Lösenpriset för 250 000 av dessa aktier är 221,10 SEK per aktie 
med en teckningsperiod till och med januari 2012. För 1 065 000 aktier är lösenpriset 25 SEK per aktie 
och teckningsperioden löper till och med augusti 2012. Optionerna vars teckningsperiod löpte ut i 
januari 2012 har förfallit utan att någon teckning av aktier skett. Optionerna med teckningsperiod till 
och med augusti 2012 avser ett optionsprogram till personal inom bolaget. Optionerna i detta program 
har ännu inte allokerats till anställda i bolaget och det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman i 
maj 2012 att avregistrera dessa optioner. 
 
Produktionsprognos  
 
För kalenderåret 2012 prognostiserar CAG med en total produktion om 600-900 kg guld, varav av 500-
700 kg förväntas från produktionsenheten Tardan. 
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Moderbolaget 
 
Moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell verksamhet. Det stöder dotterbolagen 
med finansiering, investor relations, strategibeslut etc. Moderbolaget har ingen annan inkomst än 
intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag samt ränta avseende bankinlåning. Även 
växelkursförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta påverkar resultatet. 
 
Från och med 1 januari 2010 ändrade koncernen policy för redovisning av valutakursvinster- och 
förluster som uppkommer på koncerninterna lån. Förändringen innebar att dessa valutakursdifferenser 
redovisas som en del av övrigt totalresultat istället för bland finansiella poster i resultaträkningen med 
anledning av att de koncerninterna lånen ansågs utgöra s.k nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Den 
ändrade principen i koncernens redovisning får även till följd att den redovisningsmässiga hanteringen i 
moderbolaget ändras så att valutakursförändringar på koncerninterna lån redovisas i en fond för 
verkligt värde (benämnd valutakursdifferens) i eget kapital istället för bland finansiella poster i 
resultaträkningen. Värdeförändringen redovisas i moderbolagets övriga totalresultat.  
 
Mot denna bakgrund har moderbolagets resultaträkning, balansräkning och eget kapitalräkning 
omräknats i enlighet med not 1. 
 
Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till – 13 677 TSEK (5 490 TSEK) och till -7 666 TSEK 
(4 982 TSEK) för fjärde kvartalet. Förändringen är hänförlig till ökade rörelsekostnader, men även till 
den väsentliga påverkan på 2010 års rörelseresultat som den retroaktiva återbäringen av ingående 
moms hade om 5 009 TSEK. Finansnettot var – 228 402 TSEK (9 535 TSEK) för helåret 2011 och -
232 220 TSEK (1 875 TSEK) för fjärde kvartalet. I finansnettot ingår nedskrivningar av koncerninterna 
lånefordringar om – 224 208 TSEK (0 TSEK) avseende produktionsenheterna Solcocon och Gold 
Borzya.  Nettoresultatet för rapportperioden var -242 079 TSEK (14 499 TSEK) och – 239 886 TSEK 
(6 331 TSEK) för fjärde kvartalet. 
 
Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång, 31 december 2011, till 8 119 TSEK 
(10 945 TSEK).  Ökningen i kortfristiga skulder är främst hänförlig till upptagna lån från den 
närstående parten, Golden Impala, om 159 931 TSEK (0 TSEK). 
 

Redovisningsprinciper	  och	  grund	  för	  rapportens	  upprättande 
 
Koncernredovisningen för Central Asia Gold AB har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), i enlighet med beskrivningen av koncernens redovisningsprinciper på 
sidan 38 i årsredovisningen för 2010. De bedömningar och uppskattningar som styrelsen och ledningen 
gjort i samband med upprättandet av bolagets finansiella rapporter beskrivs på sidan 44 i 
årsredovisningen för 2010. 
 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering (Interim Financial 
Reporting), Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsnormer för koncerner.  
 
De nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC-tolkningarna  som har trätt i kraft sedan 1 januari 
2011  har  inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar.  
 
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Dessutom 
tillämpar moderbolaget Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. 
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Risker	  och	  osäkerhetsfaktorer	  i	  samband	  med	  denna	  rapport	  
 
Koncernens riskexponering presenteras på sidan 21 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2010. 
Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 
 
 

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

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

3) Politiska risker: Central Asia Gold agerar i dagsläget i ett enda land i Centralasien, nämligen i 
Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och den politiska situation är ej lika stabil som i 
Västeuropa.  

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

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

6) Finansiell- och projektrisk: Central Asia Gold AB är ett litet guldföretag i ett tidigt skede. Det 
sysslar såväl med prospektering som produktion av guld. Bolaget är fortfarande i behov av 
extern finansiering för att utveckla sin verksamhet. Om tillgången till extern finansiering skulle 
minska skulle det inverka negativt på bolagets framtidsutsikter.  

7) Legal risk: Central Asia Gold verkar i den komplicerade och föränderliga legala miljön i 
Ryssland. Vidare är den ryska skattelagstiftningen föremål för diverse tolkningar och ofta 
förekommande förändringar. Förändringar i tolkningar av skattelagstiftningen och den legala 
miljön skulle kunna medföra väsentlig påverkan på bolaget. 

	  

Väsentliga	  händelser	  efter	  rapportperiodens	  utgång	  

I januari 2012, slutförde Centerra Gold Inc. (”Centerra”) den andra fasen av investeringar i Kara 
Beldyr joint venture och erhöll därmed ytterligare 20% ägande i Kara Beldyr joint venture. Totalt har 
Centerra investerat 6,5 MUSD i projektet. CAGs ägarandel i Kara Beldyr joint venture är 30% och 
CAG har för avsikt att behålla denna ägarandel och kommer att fortsätta vara involverade i 
utvecklingen av licensen. 

I februari 2012 presenterade Centerra en preliminär resursuppskattning avseende Gord zonen på Kara 
Beldyr fyndigheten där resurserna enligt NI 43-101 standards uppgår till 289 000 troy ounces av 
indikerade och 211 000 troy ounces av antagna resurser. 
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Kommande	  rapporttillfällen 
 
Nästa finansiella rapport är årsredovisningen för 2011 som kommer att publiceras den 26 april 2012. 
Årsstämma kommer att hållas den 24 maj 2012.  
 
Årsredovisning 2011  26 april 2012 
3-månaders rapport 2012 (jan-mars) 24 maj 2012 
6-månaders rapport 2012 (jan-juni) 29 augusti 2012 
9-månaders rapport 2012 (jan-sept) 28 november 2012 

Företagsinformation	  
 
Central Asia Gold AB är ett svenskt gruvbolag inriktat på guldproduktion och prospektering i 
Ryssland, i de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och 
koncernens sammantagna tillgångar bedömdes vid utgången av september 2011 omfatta nästan 
1 000 000 oz (1 troy ounce =31,1 g) av guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, vilket 
motsvarar omkring 32 ton.  
 
Moderbolagets fullständiga namn är Central Asia Gold AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med 
säte i Stockholm med organisationsnummer 556659-4833. Moderbolagets adress är Engelbrektsplan 2, 
4 tr, 114 34 Stockholm. 
 
Sedan den 19 juli 2010 handlas CAGs aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic 
Exchange under beteckningen CAG. Läs mer på www.centralasiagold.se. Mangold Fondkommission är 
Certified Adviser till CAG, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.  
 
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Stockholm, 24 februari 2012 
 
Central Asia Gold AB (publ.) 
 
Lars Guldstrand Nick Harwood 
Styrelseordförande Ledamot 
 
Tom Baring Gordon Wylie 
Ledamot Ledamot 
 
Niclas Ericsson  Preston Haskell 
Ledamot Verkställande direktör och ledamot 
 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
 
VD Preston Haskell , tel/: 08 624 26 80, fax: 08 624 37 20, mobiltelefon 076 89 05 549,  
epost:  preston.haskell@centralasiagold.se,  
 
Ordförande Lars Guldstrand, telefon 0705-28 81 81  
epost: lars.guldstrand@centralasiagold.se 
 
Hemsida: www.centralasiagold.se, Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4 tr, 114 34 Stockholm 
 
 
 
 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med 
avseende på Central Asia Gold ABs (“CAG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och 
övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. ”forward looking statements” 
om CAGs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till 
uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, 
”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.  Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens 
för CAG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. 
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, 
inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de 
länder vari CAG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig 
vad avser av bolaget drivna projekt, iii) CAGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser 
koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) 
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker 
och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt 
stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för CAG komma att väsentligt avvika från den i 
bolagets informationsgivning förväntade. CAG påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart 
uppdatera sådana framtidsbedömningar.  
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Finansiella	  rapporter	  
 
Koncernens resultaträkning 
 

 
 
Koncernens rapport över totalresultat 
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Koncernens balansräkning 
 

 
 
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

 
 
 
Koncernens nyckeltal 
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Moderbolagets resultaträkning 
 

 
 
 
Moderbolagets rapport över totalresultat 
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Moderbolagets balansräkning 
 

 
 
Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 
 

 

Noter	  till	  de	  finansiella	  rapporterna	  
 
Not 1, Omräkning av moderbolagets rapporter 
Från och med 1 januari 2010 ändrade koncernen policy för redovisning av valutakursvinster- och 
förluster som uppkommer på koncerninterna lån. Förändringen innebar att dessa valutakursdifferenser 
redovisas som en del av övrigt totalresultat istället för bland finansiella poster i resultaträkningen med 
anledning av att de koncerninterna lånen ansågs utgöra s.k nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Den 
ändrade principen i koncernens redovisning får även till följd att den redovisningsmässiga hanteringen i 
moderbolaget ändras så att valutakursförändringar på koncerninterna lån redovisas i en fond för 
verkligt värde (benämnd valutakursdifferens) i eget kapital istället för bland finansiella poster i 
resultaträkningen. Värdeförändringen redovisas i moderbolagets övriga totalresultat.  
 
Mot denna bakgrund har moderbolagets resultaträkning, balansräkning och eget kapitalräkning för 
2010 och första halvåret 2011 omräknats. Omräkningen har effekt på moderbolagets rapporterade 
nettoresultat, men ingen effekt på det totala egna kapitalet, se tabellen nedan. 
  



Central Asia Gold: Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2011 
 

20  

 
Belopp i KSEK Effekt på 

finansiella poster 
Effekt på 

nettoresultat i 
resultaträkningen 

Effekt på fond 
för verkligt 

värde 

Effekt på övrigt 
totalresultat/balanserat 

resultat  

Effekt på totalt 
eget kapital 

Ingående balans 
2009 

	   	   - 6 406 +6	  406	   0 

 	   	    	    

Kvartal 1 2010 +1	  470	   +1	  470	   -1 470 +1	  470	   0 

Kvartal 2 2010 +4 499 +4 499 -4 499 +4 499 0 
Kvartal 3 2010 +20	  656	   +20	  656	   -20 656 +20	  656	   0 

Kvartal 4 2010  -1 939  -1 939 +1	  939	    -1 939 0 

Helår 2010 +24	  686	   +24	  686	   -24 686 +24	  686	   0 

      
Kvartal 1 2011 +1	  364	   +1	  364	   -1 364 +1	  364	   0 

Kvartal 2 2011 -4 481 -4 481 +4 481 -4 481 0 
Halvår 1 2011 -3 117 -3 117 +3 117 -3 117 0 
 
 
Not 2, Försäljning av dotterbolaget LLC Artelj Lena 
Under rapportperioden har 100% av aktierna i dotterbolaget LLC Arelj Lena (”Lena”) sålts till 
Sibirskoe Zoloto i två trancher (30% + 70%) för en total köpeskilling om 100 MRUR (motsvarande ca 
22 MSEK). 
 
 KSEK 
Köpeskilling 22 252 
Koncernmässiga nettotillgångar 10 394 
Resultat från avyttring 11 858 
Påverkan på kassaflöde 21 992 
 
 
Not 3, Förändring i antal aktier 
 
Antal aktier 2011 2010* 
Ingående antal aktier 16 016 987 1 765 312 
Nyemission 1 600 000 14 122 500 
Utgående antal aktier 17 616 987 15 887 812 
 
*Antalet aktier 2010 har justerats för den sammanslagning av aktier 10:1 som genomfördes i oktober 2010. 
 
Kvotvärdet per aktie är 11,25 SEK och aktiekapitalet uppgår till 198 191 213 SEK. 
 
 


