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Auriant Mining AB (publ) 

 
Delårsrapport för niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2012 

 
Viktigare strategiska och organisatoriska förändringar efter periodens slut: 

• AUR har fullgjort sina villkor för att frigöra 17,5 MSEK (2,6 MUSD) av 
Svyazbanklånet. 

• Den 20 november minskade de totala banklånen till 57,1 MSEK (8,5 MUSD). 

• I november 2012 tecknade Auriant Mining ytterligare en kreditfacilitet med 
PromSvyazBank som uppgick till 108,2 MSEK (16,2 MUSD) med en löptid på tolv 
månader. 

• Överrenskommelse har nåtts med majoritetsägaren om omstrukturering av befintliga 
lån, vilket medför en betydande sänkning av ränta och periodvisa räntebetalningar. 

• Ledningsgruppen har ytterligare förstärkts genom utnämning av Vladimir Churin till 
koncernens chefsgeolog, Sergey Shumilov till ny chef för HR och Personalutveckling 
inom koncernen och Max Yacoub till Investeringschef. 

 

Under perioden: 

• Koncernens totala intäkter från guldförsäljning för rapportperioden ökade med 24% 
och uppgick till MSEK 118 (9 månader 2011: MSEK 95,2). 

• Den totala produktionen av guld under 9 månader ökade med 7% och uppgick till 337 
kg (315 kg). 

• EBITDA för perioden var positiv och uppgick till 4,6 (MSEK -17,4). 

• Nettoresultatet efter skatt och innehav utan bestämmande inflytande för 
rapportperioden, MSEK -33 (MSEK -57,7), vilket motsvarar en vinst per aktie om SEK -
1,88 (SEK -3,34) 

• Lakningsanläggningen i Tardan har ramgångsrikt driftsatts den 24 augusti och alla 
nödvändiga tillstånd har erhållits. 
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VD har ordet        
 
Bästa aktieägare, 
 
Jag är glad att kunna presentera vår Q3 uppdatering. 2012 har visat sig vara ett omvälvande år för 
företaget och vi är på god väg att uppfylla de mål som sattes i början av året. Viktiga höjdpunkter: 

                                                 
•              Vår omstrukturering av lånen har slutförts och likviditetsproblemen lösts. Den 20 

november kunde vi amortera ner lånen med 89,2 MSEK (13,5 MUSD) eller 62% av våra 
totala banklånen. Den 15 november 2012 tecknade vi ett nytt låneavtal med 
PromSvyazBank på 108,2 MSEK (16,2 MUSD), vilket kommer att ge oss tillräcklig 
likviditet under vintern när guldproduktionen minskar. 

•              Vi avslutade omstruktureringen av bolagets ledning. Vår kärntrupp av erfarna 
professionella medarbetare är nu på plats, såväl på huvudkontoret, som på våra 
produktionsanläggningar. 

•               Vi har redan överträffat hela 2011 års guldproduktion. Produktionen för 10 månader 2012 
uppgår till 493 kg, vilket ligger i linje med vårt mål på 600-700 kg för året. 

Tardan 
Som tidigare rapporterats upphörde all gruvdrift i maj 2012. I början av november har vi krossat och 
lagt på hög all hittills producerad malm och gråbergsbrytning återupptogs för att förbereda för 
malmbrytning under 2013. Lakningsverksamheten har flyttats till vinterbevattnings-schema. För 10 
månader 2012 blev produktionen 273 kg. 
  
Solcocon 
Alla malm har lagts i hög inför slutet av året och vinterbevattning kommit igång. Gruvdriften kommer 
att fortsätta hela vintern. Dessutom har en ny kross installerats som kommer att arbeta hela vintern för 
att krossa malm för 2013 års högläggning. För 10 månader 2012 blev produktionen 105 kg och vi 
överväger för närvarande en kapacitetsuppgradering till 500 kg per år som kan uppnås 2014. 
  
Prospektering 
Borrprogrammet vid Kara-Beldyr, vår prospekteringssatsning på joint venturebasis med Centerra, löper 
enligt plan och kommer att fortsätta under hela vintern. Prospekteringsmålen i det större Tardan-
området har bekräftats och vi har engagerat en entreprenör för att genomföra 20 000 m kärnborrning 
för att öka reserver och resurser för Tardan. Hos Solcocon kommer planeringen för 2013 års borrning 
att slutföras i februari 2013, och borrningen att påbörjas under sommaren. 
  
Alluvial 
Den alluviala produktionen vid Borzya som utförs av vår entreprenör Urumkan har avslutats för året. 
Trots sen produktionsstart har entreprenören överträffat produktionsmålen med ett resultat på 115 kg 
jämfört med ett uppsatt mål på 100 kg för 2012. Urumkan har börjat jordavrymning på Borzyasiten för 
att förbereda för 2013 års produktion och som ett resultat förväntar vi oss att Borzyas produktion 
kommer att ligga väsentligt högre under 2013. 
  
Framtidsutsikter 
Vår preliminära mål för nästa år är att fördubbla guldproduktionen jämfört med 2012. Under nästa år 
kommer vi att fokusera på prospektering i Tardan och Solcocon med syfte att öka vår reservbas. 
 
Denis Alexandrov 
  
VD Auriant Mining AB 
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Verksamhetsuppdatering 
 

Viktiga händelser 

• Kombinerad produktion av guld och guld ekvivalenter från Tardan, Solcocon och 
alluviala Borzya uppgick till 337 kg (10 883 oz) - en ökning med 7% jämfört med 9 
månader 2011 (315 kg eller 10 127 oz). 

• 17 200 prover på Tardan och 5 000 prover på Uzhunzhul har samlats för geokemisk 
undersökning, 3 000 meter av produktions och prospekteringsborrningar har genomförts 
för att avgränsa de nuvarande reserverna. En ny kross köptes för Solcocon. 

 
Produktion 

Produktionsenhet 
Licens-  
område 

Produktio 9m 
2012 (kg) 

Produktion 
9m 2011 (kg) 

Produktion 
2011 (kg) 

Malm baserad 
produktion         

Tardan (gravitational) Tardan                    44                      65                   96    
Tardan (lakning) Tardan                 156                       -                      -      
Solcocon 

 
                   81                    193                238    

                    281                    258                334    
Alluvial         

Borzya   
                   

56*                      57                   76    
Summa                   337                    315                410    
i ounce   10 833 10 127 13 182 

 
* I produktionsuppdatering som publicerades den 24 oktober 2012, uppgick 9 månaders produktion för Borzya 
till 80 kg, vilket motsvarade den uppskattade guldproduktion. Efter mottagandet av analysen från laboratoriet, är 
den korrekta produktionen av kemiskt rent guld för perioden 56 kg. 
 
Produktionen under 9 månader 2012 uppgick till 337 kg (315 kg). Den totala ökningen motsvarar ca 
7% och till stor dels hänförs till att lakningen inletts på Tardan. 79% av det producerade guldet 
kommer från bolagets kärnverksamhet – malmbaserad produktion. Även om den alluviala 
produktionen är helt outsourcad förblir AUR innehavaren av licensen. Bolaget uppskattar att den totala 
produktionen för hela året kommer att ligga oförändrat i nivå med 600 till 700 kg. 
 

Tardan 

    9m2012 9m2011 
Brytning       
   Gråbergsproduktion t m3      256,6          194,4    

Bruten malm t ton        56,2          161,5    
Snitthalt g/ton          2,3    2,4  

    Gravitation       
Kapacitet t ton        28,8            41,5    
Snitthalt g/ton          4,1              4,5    
Utbyte % 33% 35% 
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Guldproduktion kg        44,0            65,0    
   Höglakning       

Krossning       
Ton t ton      204,2            29,1    
Halt g/ton          2,0    1,4  
Högläggning       
Malm ton t ton      197,5              8,7    
Halt g/ton          1,8              1,5    
Avfall ton t ton        44,4              1,2    
Halt g/ton          3,6              4,2    
Guldproduktion kg      156,0                 -      

    Lager       
Malm ton t ton        39,2    212,3  
Halt g/ton          1,6    1,47  
Avfall ton t ton      218,1    256,4  

    Halt  g/ton          3,0    3,3  
 
Produktionen under 9 månader 2012 uppgick till 200 kg (65 kg). Som nämnts ovan, beror den ökade 
produktionen på uppstart av lakningsanläggningen. 
 
Under 3: e kvartalet 2012 lades ca 150 tusen ton malm och gruvavfall på hög, vilket innebär att vi har 
totalt 386,9 tusen ton malm under vätskebegjutning. Planen är att lägga till ytterligare 70 tusen ton 
malm fram till slutet av november, för att öka mängden malm under vätskebegjutning till 450 tusen 
ton. Detta kommer att göra det möjligt för Tardan att uppnå produktionsmålet för året. För att öka 
hastigheten med att lägga malm på hög, har en ny mobiltransportör köpts och levereras till platsen. 
 
Den andra fasen av byggnationen av lakningsanläggningen har framgångsrikt startats den 24 augusti. 
Vi är i slutskedet av byggprojektet. 
 
För att förbereda för produktion under 2013 har malmbrytningen omstartats som planerats. För 
närvarande utvärderar Tardan olika sätt att öka gråbergsbrytningen för att uppnå produktionsmålet för 
det kommande året. 
 
Under sommaren och början av september har ca. 17 200 prover insamlats på den större Tardan 
licensområdet för att lokalisera potentiella mål för prospekteringsborrning under 2013 och framåt. 
Dessutom har 2025 meter av prospekteringsborrning utförts på Kopto, Barsuchiy och Sorulug-Khem 
fyndigheterna. Det finns flera områden som ligger i nära anslutning till de aktuella fyndigheterna och 
som ses som potentiella områden för reservökning inom en snar framtid vilket kommer att utöka 
kapaciteten av lakningsanläggningen. 
 
Solcocon 
 
    9m2012 9m2011 
Brytning       

Gråbergsproduktion t m3 457,6 508,8 
Bruten malm t ton 89,8     129,8 
Snitthalt g/ton  1,9     1,4 

Höglakning       
Krossning/stapling       
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Ton t ton 106,5    185,8 
Halt g/ton 1,7    1,2 
Guldproduktion kg 81,4    193,0 

Lager       
Malm ton t ton 10,4    6,7  
Snitthalt g/ton 2,5    2,0 

Alluvial       
Gråbergsproduktion k m3 828,5    580,5 
Vaskad sand ton 61,7    99,7 
Guldproduktion kg 79,7    57,0 

 
Produktionen under 2012 uppgick till 81 kg (193 kg) eller -51% jämfört med motsvarande period 
föregående år. Som tidigare kommunicerats, är de främsta orsakerna till produktionsminskningen: dålig 
förberedelse av reserver, på grund av bristande produktionsprospekteringsborrningar som resulterade i 
utspädning av halter i bruten malm och upprepade haverier av en gammal kross som kräver konstant 
underhåll. Som ett resultat, ligger Solcocon för närvarande efter med planen avseende att lägga ny 
malm på hög och följaktligen i guldproduktion.  
 
Under 9 månaderna 2012, blev ca 106 tusen ton malm lagda på hög vilket totalt innebär att 150 tusen 
ton malm vätskebegjuts vid periodens slut. Under denna period, genomfördes ca 3 000 meter av 
produktionens prospekteringsborrningar för att avgränsa de nuvarande malmkropparna. I början av året 
fanns det en betydande brist på oxiderad malm. 
 
För att öka produktionen för året har 2 borriggar flyttats till fyndigheten i början av sommaren för att 
underlätta produktions- och prospekteringsborrningar. Dessutom har en ny kross köpts och 
installationen är nära att bli klar. För närvarande utvärderar bolaget möjligheterna att utöka sin 
verksamhet från malmbrytning till att omfatta krossning av malm under vintern. Detta kommer att 
möjliggöra för bolaget att börja lägga malm  på hög så snart vädret tillåter det. Alla dessa åtgärder 
kommer att göra det möjligt för Solcocon att avsevärt öka produktionen under det följande året. 
 
Eftersom malmbrytning är AUR:s kärnkompetens, har det alluviala licensområdet lagts ut på en tredje 
part. AUR får endast en royalty från försäljningen, eftersom alla kostnader finansieras av 
partnerföretaget. Under de första 9 månaderna av 2012 uppgick den totala produktionen till 80 kg (57 
kg) vilket innebär en 40% ökning. Det övergripande målet för året ligger kvar på 100 till 120 kg. 
 
Uzhunzhul 
Ca 5 000 prover har samlats under sommaren och början av september för geokemisk analys. 
Resultaten från dessa analyser kommer att möjliggöra för bolaget att utveckla planer för 
prospekteringsborrning för de kommande åren. 
 
Kara-Beldyr 
Kara-Beldyr-licensområde är ett samarbetsprojekt tillsammans med Centerra Gold. AUR äger 30% av 
andelar. Allt arbete utförs av samarbetspartnern. Nuvarande mineraltillgångar uppgår till 500 000 oz 
enligt NI 43-101. Borrningarna kommer att fortsätta under nästa år för att öka basen för resurser 
 
 
 
Intäkter, resultat och finansiell ställning för koncernen 
 
Intäkter och resultat 
 
För niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2012 redovisade Koncernen ett 
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nettoresultat efter skatt och innehav utan bestämmande inflytande i TSEK -33 047 (TSEK -57 731) 
vilket motsvarar -1,88 kronor (-3,34) Resultat per aktie. 

Koncernens totala intäkter av guldförsäljningen uppgick till TSEK 118 070 (TSEK 95 613) under 
perioden. Detta motsvarade 320 kg (290 kg) avyttrat guld. Ökningen av intäkterna från 
guldförsäljningen beror till stor del på de högre guldpriser och produktionsvolymtillväxt jämfört med 
föregående år. Som redan nämnts, ökade produktionsnivåerna i Tardan betydligt till följd av uppstart 
av den nya lakningsanläggningen i slutet av augusti 2012. 

Under rapportperioden har inga prospekteringskostnader kapitaliserats (TSEK 4 112). 

Övriga rörelseintäkter för rapportperioden uppgick till TSEK 14 564 (TSEK 15 862) och hänför sig 
främst till vinst som redovisas som en följd av minskad ägarandel i Auriant Mining AB i Awilia 
Enterprises Ltd från 50% till 30% (Awilia företag Ltd är etablerat i samverkan med Centerra Gold Inc. 
för utveckling av Kara-Beldyrs licensområde). Återstående övriga rörelseintäkter avser förändring i 
avsättningar för osäkra fordringar och inkurans i lager. 

Inkurans i lager av färdiga och halvfärdiga produkter uppgick till TSEK 15 427 (TSEK 47 619) under 
nio månader som avslutades 30 september 2012. Då lakningsanläggningen är i drift, förväntas detta 
belopp minska ytterligare. 

De totala rörelsekostnaderna för koncernen under rapportperioden uppgick till TSEK -162 666 (TSEK -
221 835), varav övriga externa kostnader utgjorde TSEK – 91 760 (TSEK -115 567), ersättningar till 
anställda - TSEK -50 741 (TSEK -65 117). Den totala minskningen av externa tjänster och 
lönekostnader förklaras av outsourcing av alluvial produktion till extern uppdragstagare. Därutöver har 
jordavrymnings och sprängningsarbeten på Tardan frysts i andra och tredje kvartalet 2012, vilket 
resulterar i lägre kostnader jämfört med föregående årets siffror. 
 
Den betydande minskning av avskrivningar, amorteringar och nedskrivningar jämfört med 
motsvarande period 2012 -TSEK – 20 165 (TSEK -41 151) avser nedskrivningar som bokförts under 
2011 (för mer information hänvisas till 2011 års rapport). 

Finansnetto och inkomstskatt för rapportperioden uppgick till TSEK – 20 006 (TSEK -14 099) och 
TSEK 1 564 (TSEK 14 997), respektive. Inkomstskatten hänför sig främst till en förändring av 
uppskjuten skatt på dotterbolagsnivå. De finansiella nettoposterna är högre jämfört med föregående år 
på grund av ökade räntekostnader som uppkommit på lån som erhållits från Golden Impala, närstående 
bolag till huvudaktieägaren. 

Koncernen har inga innehav utan bestämmande inflytande efter försäljningen av dotterbolaget LLC 
Artelj Lena sommaren 2011. Nettoresultatet hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande för 
jämförelseperioden var TSEK -1 071. 

 
Finansiell ställning 
 
Summa tillgångar i bolaget har förändrats något jämfört med årsskiftets balans TSEK 680 019 (TSEK 
676 095). 
 
Ökningen av materiella anläggningstillgångar till TSEK 254 367 (TSEK 229 365) vid 30 september 
2012 förklaras av slutförandet av Tardans lakningsanläggning. 
 
Den betydande minskningen i uppskjutna skattefordringar förklaras av kvittning av dessa tillgångar 
mot uppskjutna skatteskulder. 
 



Auriant Mining AB:  Delårsrapport för niomånadersperioden januari – september 2012 
 

7  

Ökningen av omsättningstillgångar till TSEK 225 730 (TSEK 207 129) per 30 september 2012 hänför 
sig främst till ökad WIP i Tardan som en del av förberedelserna för den nya lakningsanläggningen som 
igångsattes i augusti 2012. 
 
Ökningen av långfristiga skulder till TSEK 250 851 (TSEK 85 413) per 30 september 2012 förklaras 
av ökning av den totala skulden till Golden Impala, närstående bolag, och omklassificering av en del av 
lånet från Golden Impala från kortfristiga skulder till långfristiga skulder till följd av omstrukturering 
av lån med förfallodatum förlängd till juni 2014. Detta förklarar också de minskade kortfristiga 
skulderna till TSEK 159 664 (TSEK 282 651). 
 
Investeringar, likviditet och finansiering 
Under rapportperioden uppgick de totala investeringarna till TSEK 37 000 (TSEK 175 207), dessa 
avser i huvudsak avslutad anläggning och erhållande av erforderliga tillstånd för lakningsanläggningen 
i Tardan. De dyraste anläggningsarbeten utfördes under 2011 vilket förklarar den generella 
minskningen av investeringar jämfört med föregående år. 
 
Uner 2012 finansierade Auriant Mining verksamheten delvis genom lån från Svyazbank. Som ett 
resultat ökade kreditskulden till Svyaz med TSEK 78 042. Under denna period återbetalades en del av 
lånen med TSEK 58 797 (inklusive ränta TSEK 9 296). Totalt utestående banklån hos Auriant Mining 
till Svyaz-Bank per 30 september 2012 uppgår till TSEK 91 418. 
 
I oktober 2012 löste Tardan resterande del av lånet från Svyaz bank (81 MRUB) efter att ha uppfyllt 
kompletterande villkor att erhålla alla nödvändiga tillstånd för lakningsanläggningen. 
 
En annan viktig händelse efter balansdagen – Auriant Mining har tecknat en USD 16,2 miljoner 12 
månaders kredit med PromSvyazBank som hjälp att refinansiera nuvarande lån och stödja fortsatta 
utvecklingsplaner. 
 
Dessutom har Auriant Mining nått ett överrenskommelse med majoritetsägaren om omstrukturering av 
befintliga lån, vilket medför en betydande minskning av räntan och de periodvisa räntebetalningarna. 
Per den 30 september 2012 uppgår den totala utestående skulden (inklusive ränta) till huvudaktieägaren 
Golden Impala-bolaget TSEK 205 697. 
 
I juli 2012 har Golden Impala lämnat ytterligare ett lån på USD 630 000 (ca MSEK 4,3 ) till Auriant 
Mining som helt återbetalades i september 2012 till en ränta av 18%. 
 
Koncernens kassabehållning den 30 september 2012  var TSEK 21 956 (TSEK 10 995).  
 
 
Övrig finansiell information 
 
Segmentinformation 
Företaget redovisar verksamhetssegment i enlighet med IFRS 8. För närvarande anser sig företaget 
endast verka inom ett segment, då endast en produkt, guld, utvinns och alla operationer utförs i en enda 
ekonomisk miljö, Ryssland. 
 
Transaktioner med närstående 
Per den 30 september 2012 Auriant Mining har mottagit lån från Golden Impala, ett företag knutet till 
den kontrollerande parten i Auriant Mining, Preston Haskell, med totalt MSEK 205,7. I slutet av juli 
2012 fick Auriant Mining ett annat lån till ett belopp av USD 630 000 (ca MSEK 4,3) från Golden 
Impala Ltd som helt återbetalades i september 2012. 
 
Medarbetare 
Gruppen hade i genomsnitt 705 (646) anställda under rapportperioden. I slutet av september 2012 
kommer antalet anställda i koncernen att vara 732 (729). 
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Kapitalstruktur 
Antalet utgivna aktier vid utgången av rapportperioden uppgår till 17 616 987. Aktiekapitalets storlek 
skall vara minst TSEK 150 000 och högst TSEK 600 000 och kvotvärdet per aktie uppgår till 11,25. 
Varje aktie berättigar till en röst. 
 
Produktionsprognos 
Auriant Minings produktionsprognos för kalenderåret 2012 ligger i intervallet 600 till 700 kg (19 290 
till 22 505 oz). 
 
Moderbolaget 
Moderbolaget är ett holdingbolag utan betydande operationell verksamhet. Det stöder dotterbolagen 
med finansiering, investor relations, strategi etc. Således har det oftast ingen inkomst utöver räntor på 
lån till dotterbolag från tid till annan eller från bankinlåning. 
 
Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till TSEK 3 215 (TSEK -6 011). Förändringen beror 
främst på en ökning av övriga rörelseintäkter under perioden som hänför sig till vinsten från försäljning 
av 20% av aktierna i Awilia Enterprises Ltd till Centerra Gold i enlighet med gällande Joint 
Ventureavtal för Kara Beldyr licensområde, enligt vilket Centerra i januari 2012 förtjänat rätten att 
förvärva ytterligare 20% i bolaget. Totala rörelsekostnader uppgick till TSEK -4 825 (TSEK -6 177). 
 
Netto av finansiella poster uppgick till TSEK -3 282 (TSEK 3 818). Minskningen är främst relaterad 
till räntekostnader som uppkommit för lån som erhållits från Golden Impala. En total kursvinst TSEK 5 
822 gjordes under perioden. Denna avser omvärdering av skulder i USD. Nettoresultatet för 
rapportperioden uppgick till TSEK -67 (TSEK -2 193). 
 
Moderbolagets kassa uppgick till TSEK 65 (TSEK 8 119) i slutet av september 2012. 
 
Ökningen av långfristiga skulder och minskningen av kortfristiga skulder jämfört med föregående 
årsbalans förklaras av lån från närstående bolag Golden Impala Ltd MSEK 205,7 (MSEK 165,7), som 
förlängdes till juni 2014. 
 
 
Redovisningsprinciper och grund för rapportens upprättande 
 
Koncernredovisningen för Auriant Mining AB har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), i enlighet med beskrivningen av koncernens redovisningsprinciper på 
sidan 40 i årsredovisningen för 2011. De uppskattningar och bedömningar som gjorts av styrelsen och 
ledningenen vid upprättandet av delårsrapporten beskrivs på sidan 45 i årsredovisningen för 2011. 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering (Interim Financial 
Reporting), Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsnormer för koncerner. 
 
De nya eller reviderade IFRS-standarder eller IFRIC-tolkningarna som har trätt i kraft sedan 1 januari 
2012 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. 
 
Moderbolaget tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Dessutom 
tillämpar moderbolaget Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för 
juridiska personer. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer i samband med denna rapport 
 
Koncernens riskexponering presenteras på sidan 24 i årsredovisningen för verksamhetsåret 2011. 
Styrelsen bedömer att de mest väsentliga riskfaktorerna för närvarande är: 
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1) Guldprisrisk: Fluktuationerna i det internationella guldpriset påverkar direkt intäkterna för 
guldproducerande företag. 
2) Valutarisker: Auriant Minings verksamhet och rapportering påverkas av guldpriset i USD 
produktionskostnader i rubel samt rapportering i SEK. Svängningar i växelkurserna kan få stor 
påverkan på både det lokala operationella resultatet och värdet i SEK rapporterade resultatet. 
3) Politiska risker: Auriant Mining agerar i dagsläget i Ryssland. Ryssland är en ung demokrati och 
den politiska situationen är inte lika stabil som i Västeuropa. 
4) Inflationsrisk: Den ryska ekonomin har utsatts för betydande inflationstryck under de senaste åren 
inklusive detta. Detta inverkar direkt på produktionskostnaderna i ett guldbolag. 
5) Geologisk risk: Guldreserverna i ett guldproduktions- och guldprospekteringsföretag 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 Auriant Mining är känsliga för kostnadsökningar. 
6) Finansiell- och projektrisk: Auriant Mining är ett litet guldföretag i ett tidigt skede. Det sysslar såväl 
med prospektering som produktion av guld. Bolaget är fortfarande i behov av extern finansiering för att 
utveckla sin verksamhet. Om tillgången till extern finansiering skulle minska skulle det inverka 
negativt på bolagets framtidsutsikter. Det för närvarande mycket dåliga klimatet på den globala 
aktiemarknaden skall tas i beaktning. 
7) Legal risk: Auriant Mining 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 tolkningen av skattelagstiftningen och den legala miljön skulle kunna 
medföra väsentlig påverkan på bolaget. 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 
I oktober 2012 löste Tardan Gold resterande del av lånet från Svyaz bank (81 MRUB) genom att ha 
uppfyllt tilläggsvillkor att erhålla alla nödvändiga tillstånd för lakningsanläggningen. 
  
I November 2012 har Auriant Mining tecknat en USD 16,2 miljoner 12 månaders kreditfacilitet med 
PromSvyazBank som hjälp att refinansiera nuvarande lån och stödja vidare utvecklingsplaner. 
  
Därutöver har Auriant Mining nått ett principavtal med majoritetsägaren om omstrukturering av 
befintliga lån, vilket medför en väsentlig minskning av ränta och periodvisa räntebetalningar. 
Ledningsgruppen har ytterligare förstärkts genom utnämningen av Vladimir Churin till chefsgeolog i 
koncernen, Sergej Shumilov till ny chef för HR och Personalutveckling inom Koncernen och Max 
Yacoub till Investeringschef. 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
 
Nästa finansiella rapport är bokslutskommunikén för 2012, som kommer att 
publiceras den 27 februari 2013. 
 
3-månadersrapport 2013 (jan-mars) 30 maj 2013 
 
 
Företagsinformation 
 
Auriant Mining AB är ett svenskt gruvbolag inriktat på guldproduktion och prospektering i Ryssland, i 
de centrala delarna av Asien. Guldproduktionen inleddes i slutet av januari 2005 och koncernens 
sammantagna tillgångar bedömdes vid utgången av mars 2012 omfatta ca 1 000 000 oz (1 troy ounce 
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=31,1 g) av guldreserver enligt de ryska C1+C2 kategorierna, vilket motsvarar omkring 32 ton. 
Moderbolagets fullständiga namn är Auriant Mining 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 AURs aktier på First North Premier vid NASDAQ 
OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.se. Mangold 
Fondkommission är Certified Adviser till AUR, för mer information 08-503 015 50 eller 
www.mangold.se. 
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Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver alla väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen star inför. 
 
 
Stockholm, den 28 november, 2012 
 
Auriant Mining AB (publ.) 
 
Preston Haskell Andre Bekker  Peter Daresbury 
Styrelseordförande Ledamot  Ledamot 
 
Ingmar Haga  Denis Alexandrov  
Ledamot VD och ledamot 
 
  
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Max Yacoub, Investeringschef, Auriant Mining AB, tel: +7 495 660 2220  
E-mail: max.yacoub@auriant.com 

 Hemsida: www.auriant.se 

Twitter @auriantmining 
 
Post- och besöksadress: Engelbrektsplan 2, 4tr 114 34 Stockholm 
 
Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med 
avseende på Auriant Mining ABs (“AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga 
uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s.k. ”forward looking statements” om 
AURs 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 
AUR 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 AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig 
vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs 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 AUR komma att väsentligt avvika från den i 
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart 
uppdatera sådana framtidsbedömningar. 
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag 
(delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen 
Inledning 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Auriant Mining AB (publ.) för perioden 
01 januari till 30 september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation 
grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Stockholm den 28 november 2012 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers  

 
……………………… 

Martin Johansson 
Auktoriserad revisor 
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Finansiella rapporter 
 

 
 
 
 
 

 
 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
3 månader 3 månader 9 månader 9 månader 12 månader
2012-07-01 2011-07-01 2011-01-01 2011-01-01 2011-01-01

(Alla belopp i TSEK) -2012-09-30 -2011-09-31 -2011-09-30 -2011-09-30 -2011-12-31

Intäkter 
Intäkter från försäljning av guld 86 965 53 622 118 070 95 613 131 965
Aktiverat arbete för egen räkning - 303 - 4 112 4 112
Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor -11 703 -1 626 15 427 47 619 42 663
Övriga rörelseintäkter 1 105 15 624 14 564 15 862 18 175
Summa intäkter 76 366 67 923 148 060 163 206 196 915

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -53 645 -41 636 -91 760 -115 567 -149 823
Personalkostnader -18 118 -20 030 -50 741 -65 117 -84 409
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar -9 643 -30 381 -20 165 -41 151 -63 847
Summa rörelsekostnader -81 406 -92 047 -162 666 -221 835 -298 079

Rörelseresultat -5 039 -24 124 -14 605 -58 629 -101 164

Finansnetto 1 609 -13 928 -20 006 -14 099 -27 101

Resultat före skatt -3 430 -38 052 -34 611 -72 728 -128 265

Inkomstskatt -3 158 10 669 1 564 14 997 7 869

Periodens resultat -6 588 -27 383 -33 047 -57 731 -120 396

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -6 588 -27 383 -33 047 -56 660 -119 325
Minoritetsintressen - - - -1 071 -1 071

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,37 -1,62 -1,88 -3,34 -7,17
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,37 -1,62 -1,88 -3,34 -7,17

Antal aktier vid 
periodens slut 17 616 987 17 616 987 17 616 987 17 616 987 17 616 987

Genomsnittligt antal aktier
för perioden 17 616 987 16 938 726 17 616 987 16 938 726 16 652 603

Genomsnittligt antal aktier för perioden
med hänsyn till utspädning 17 616 987 16 938 726 17 616 987 16 938 726 16 652 603

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
3 månader 3 månader 9 månader 9 månader 12 månader
2012-07-01 2011-07-01 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01

(Alla belopp i TSEK) -2012-09-30 -2011-09-30 -2012-09-30 -2011-09-30 -2011-12-31

Periodens resultat -6 588 -27 383 -33 047 -57 731 -120 396

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser -5 773 -17 653 -5 479 -10 931 -6 739

Totalresultat för perioden -12 361 -45 036 -38 526 -68 662 -127 135

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -12 361 -45 036 -38 526 -67 591 -126 064
Minoritetsintressen - - - -1 071 -1 071
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Alla belopp i TSEK)

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 151 582 157 335 159 496
Materiella anläggningstillgångar 254 367 229 518 229 365
Finansiella anläggningstillgångar 48 340 88 507 80 105
Summa anläggningstillgångar 454 289 475 360 468 966

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 165 866 152 928 153 620
Kortfristiga fordringar 37 907 58 683 42 514
Likvida medel 21 956 15 379 10 995
Summa omsättningstillgångar 225 730 226 990 207 129

SUMMA TILLGÅNGAR 680 019 702 350 676 095

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 269 504 366 484 308 031
Minoritetsintresse - - -
Total eget kapital 269 504 366 484 308 031

Långfristiga skulder 250 851 79 579 85 413

Kortfristiga skulder 159 664 256 287 282 651

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 680 019 702 350 676 095

STÄLLDA PANTER 210 950 121 536 188 816

ANSVARSFÖRBINDELSER - 1 558 -

September 30 
2012

September 30 
2011

December 31 
2011
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
Innehav utan

Övrigt tillskjutet Valutakurs Balanserat bestämmande Summa
(Alla belopp i TSEK) Aktiekapital kapital reserver resultat inflytande eget kapital

Eget kapital per 31 December 2010 180 191 143 705 -11 404 91 614 1 405 405 511

Transaktioner med ägare

Nyemission 18 000 10 000 28 000

Nyemissionskostnader 2 094 2 094

Summa transaktioner med ägare 18 000 12 094 30 094

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -56 660 -1 071 -57 731
Omräkningsdifferens -10 931 -10 931
Summa totalresultat för perioden -10 931 -56 660 -1 071 -68 662

Förändring i andelar utan bestämmande inflytande -125 -334 -459

Eget kapital per 30 September 2011 198 191 155 799 -22 335 34 829 - 366 484

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -62 665 -62 665
Omräkningsdifferens 4 192 4 192
Summa totalresultat för perioden 4 192 -62 665 - -58 473

Transaktioner med ägare
Justering av nyemissionskostnader 20 20
Summa transaktioner med ägare 20 20

Eget kapital per 31 December 2011 198 191 155 819 -18 143 -27 836 - 308 031

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -33 047 -33 047
Omräkningsdifferens -5 479 -5 479
Summa totalresultat för perioden -5 479 -33 047 - -38 526

Eget kapital per 30 September 2012 198 191 155 819 -23 622 -60 883 - 269 505

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
9 månader 9 månader 12 månader
2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01

(Alla belopp i TSEK) -2012-09-30 -2011-09-30 -2011-12-31

Rörelseresultat -14 605 -58 629 -101 164

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8 158 29 293 60 465
Betald/erhållen ränta -35 920 -6 301 -13 323

Kassaflöde från den löpande verksamheten -42 366 -35 637 -54 022
före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital -172 807 71 617 11 328

Kassaflöde från den löpande verksamheten -215 173 35 980 -42 694

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 000 -175 207 -124 009

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 263 362 132 905 155 040

Periodens kassaflöde 11 188 -6 322 -11 663

Likvida medel vid periodens början 10 995 22 230 22 230

Kursdifferens i likvida medel -227 -529 428

Likvida medel vid periodens slut 21 956 15 379 10 995
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KONCERNENS NYCKELTAL
9 månader 9 månader 12 månader
2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01

-2012-09-30 -2011-09-30 -2011-12-31

Summa tillgångar (TSEK) 680 019 702 350 676 095
Eget kapital (TSEK) 269 504 366 484 308 031
Soliditet (%) 39,6% 52,2% 45,6%
Räntebärande skulder (TSEK) 304 178 234 183 243 219
Antal anställda vid periodslutet 732 729 495
EBITDA (TSEK) 4 603 -17 478 -37 317

Per aktie
Resultat per aktie (SEK) -1,88 -3,34 -7,17
Eget kapital per aktie (SEK) 15,30 20,80 17,48
Räntabilitet på eget kapital (%) -11,4% -15,0% -39,0%

Nyckeltalsdefinitioner
Summa tillgångar (TSEK) Summa tillgångar enligt balansräkningen vid periodslutet
Eget kapital (TSEK) Totalt eget kapital inklusive minoritetsintresse enligt 

balansräkningen vid periodslutet
Soliditet (%) Eget kapital dividerat med totalt kapital uttryckt i procent
Räntebärande skulder (TSEK) Totala räntebärande skulder vid periodslutet
EBITDA (TSEK) Resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar

(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
Resultat per aktie (SEK) Nettoresultatet efter skatt för perioden delat med genomsnittligt 

antal utestående aktier under perioden före utspädning
Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital exklusive minoritetsintresse 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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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
3 månader 3 månader 9 månader 9 månader 12 månader
2012-07-01 2011-07-01 2011-01-01 2011-01-01   2011-01-01

(Alla belopp i TSEK) -2012-09-30 -2011-09-30 -2011-09-30 -2011-09-30 - 2011-12-31

Intäkter 
Övriga intäkter 14 24 8 040 166 198
Totala intäkter 14 24 8 040 166 198

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -928 -2 529 -4 005 -5 061 -11 586
Personalkostnader -160 -643 -820 -1 116 -2 289
Rörelsekostnader -1 088 -3 172 -4 825 -6 177 -13 875

Rörelseresultat -1 074 -3 148 3 215 -6 011 -13 677

Finansnetto 10 065 -6 662 -3 282 3 818 -228 403

Resultat före skatt 8 991 -9 810 -67 -2 193 -242 080

Inkomstskatt - - - -

Periodens resultat 8 991 -9 810 -67 -2 193 -242 080

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
3 månader 3 månader 9 månader 9 månader 12 månader
2012-07-01 2011-07-01 2011-01-01 2011-01-01 2011-01-01

(Alla belopp i TSEK) -2012-09-30 -2011-09-30 -2011-09-30 -2011-09-30 -2011-12-31

Periodens resultat 8 991 -9 810 -67 -2 193 -242 080

Valutakursdifferenser -13 910 -523 -17 502 -3 641 -825

Totalresultat för perioden -4 919 -10 333 -17 569 -5 834 -242 905
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Alla belopp i TSEK)
September 30 

2012
September 30 

2011
December 31 

2011

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar 786 053 847 436 703 442
Summa anläggningstillgångar 786 053 847 436 703 442

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 369 648 402
Likvida medel 65 8 515 8 119
Summa omsättningstillgångar 434 9 163 8 521

SUMMA TILLGÅNGAR 786 487 856 599 711 963

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 507 444 762 084 525 013

Långfristiga skulder 206 591 14 833 14 914

Kortfristiga skulder 72 451 79 682 172 036

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 786 487 856 599 711 963

STÄLLDA PANTER 250 929 287 180 405 885

ANSVARSFÖRBINDELSER - - 79 550



Auriant Mining AB:  Delårsrapport för niomånadersperioden januari – september 2012 
 
 

19  

 
 
 

 

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
Valutakurs Balanserat Periodens Summa

(Alla belopp i TSEK) Aktiekapital Reserfond Överkursfond reserv resultat resultat eget kapital

Eget kapital per 31 december 2010 180 191 68 032 568 685 -31 092 -62 511 14 499 737 804

Resultatdisposition 14 499 -14 499 0

Transaktioner med ägare
Nyemission 18 000 10 000 28 000
Nyemissionskostnader -108 -108
Justering av nyemissionskostnader 2 222 2 222
Summa transaktioner med ägare 18 000 12 114 30 114

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -2 193 -2 193
Omräkningsdifferens -3 641 -3 641
Summa totalresultat för perioden -3 641 -2 193 -5 834

Eget kapital per 30 September 2011 198 191 68 032 580 799 -34 733 -48 012 -2 193 762 084

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -239 887 -239 887
Omräkningsdifferens 2 816 2 816
Summa totalresultat för perioden 2 816 -239 887 -237 071

Eget kapital per 31 December 2011 198 191 68 032 580 799 -31 917 -48 012 -242 080 525 013

Resultatdisposition -242 080 242 080 0

Totalresultat
Nettoresultat för perioden -67 -67
Omräkningsdifferens -17 502 -17 502
Summa totalresultat för perioden -17 502 -67 -17 569

Eget kapital per 30 September 2012 198 191 68 032 580 799 -49 419 -290 092 -67 507 444

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
9 månader 9 månader 12 månader
2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01

(Alla belopp i TSEK) -2012-09-30 -2011-09-30 -2011-12-31

Rörelseresultat 3 216 -6 011 -13 677

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -19 546 - -
Betald/erhållen ränta -4 718 -2 079 -1 906
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -21 049 -8 090 -15 583

Förändring av rörelsekapital -189 839 -692 9 386

Kassaflöde från den löpande verksamheten -210 888 -8 782 -6 197

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 950 -92 110 -178 057

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 233 011 98 991 181 008

Periodens kassaflöde -7 827 -1 901 -3 246

Likvida medel vid periodens början 8 119 10 945 10 945
Kursdifferens i likvida medel -227 -529 420

Likvida medel vid periodens slut 65 8 515 8 119


