ÅRSREDOVISNING 2010

Årsredovisning för verksamhetsåret 2010

Affärsidé
Genom utnyttjande av kunskaper och kontakter i de
centrala delarna av Asien bli ett internationellt sett medelstort och lönsamt guldproduktionsbolag. Även andra
mineraler än guld kan komma att omfattas av Bolagets
verksamhet. Bolagets reserver kan också innehålla andra
mineraler än guld.
Tidpunkter för ekonomisk information under
2011
Central Asia Gold ABs räkenskapsår är 1 januari – 31
december. Bolaget lämnar under 2011 återkommande
ekonomisk information enligt följande:

Delårsrapport (1) jan–mars 2011:
Delårsrapport (2) jan–juni 2011:
Delårsrapport (3) jan–sept 2011:

23 maj 2011
18 augusti 2011
17 november 2011

Årsstämman 2011
Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 31 maj i
Stockholm på Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 85
Stockholm, med början kl. 15.00. Insläppet påbörjas
14.30. Aktieägare som önskar deltaga måste:

i) Vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 25 maj 2011.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg
tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad den 25 maj 2011. Detta bör göras i god tid.
ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast onsdagen den
27 maj 2011 kl. 16.00. Anmälan kan göras per telefon
08-624 26 80, via fax 08-624 37 20, via email på adress
agm@centralasiagold.se eller via brev på adressen Central Asia Gold AB, Engelbrektsplan 2, 4 tr. 114 34 Stockholm. Anmälan måste omfatta fullständigt namn, personeller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste
en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara bolaget till
handa före årsstämman.

Landsten Reklam 2011. Design Henrik Strömberg. Printed in Sweden.

Definitioner
Med “Central Asia Gold” , “CAG” eller “Bolaget” avses
Central Asia Gold AB (publ) med svenskt organisationsnummer 556659-4833 och dess dotterbolag.
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Rörelseresultatet för 2010 har påverkats
negativt av Artel Lenas underproduktion.
Vi fortsätter att vara positiva till att Tardan
kommer att driftsättas fram till sommaren
2011 och att vi kommer att kunna öka
Tardans produktionskapacitet till 1 000–
1 200 kg guld under 2011.
Under året har bolaget sålt Artel Tyva och
har nu även sålt 30% av Artel Lena i linje
med vår strategi att avveckla den alluviala
verksamheten där dessa tillgångar inte visat
lönsamhet som fristående projekt. Vi planerar att ytterligare minska vårt ägande i
Artel Lena i framtiden.
Våra utvecklingsplaner för 2011 fokuserar på driftsättning av Tardans lakningsanläggning och ytterligare uppbyggnad
av produktionen av guld ur malm. Med
denna ökade produktionskapacitet har vi
för avsikt att ytterligare koncentrera oss
på att minska företagets totala kostnader
för produktionen. Vi kommer att fortsätta
prospekteringen på våra licensområden
genom att studera potentiella prospekteringsområden som definierats under 2010.
I årsredovisningen för 2009 definierade
jag klart vår kortsiktiga strategi för utvecklingen av verksamheten under 2010, den
inkluderade fokus på följande:

Jag är glad att konstatera att bolagets utveckling ligger i linje med denna kortsiktiga strategi:
1. Den totala produktionen har ökat under
2010 jämfört med 2009 och företaget
har uppnått ett positivt rörelseresultat;
2. Malmproduktion har ökat mer än två
gånger från 118 kg (2009) till 331 kg
(2010);
3. Bolaget har startat om Solcocon lakningsanläggning och avsevärt ökat
kapaciteten;
4. Bolaget har inlett byggandet av lakningsanläggningen i Tardan under Q3
2010, och har slutfört installation av
krossning, stapling, agglomereringsanläggningar under 2010, samt har påbörjat testning i Q1 2011;

1. Att starta två lakningsanläggningar:
a) En ny lakningsanläggning i Tardan
med en årlig produktionskapacitet på
1 200 kg, byggd i 2 faser;
Fas 1. 2010 – krossning, stapling, lakning, ADR (ingen brytning, malm
och bearbetningsavfall har använts)
Fas 2. 2011 – gruvdrift, kopparreduktion, uppbyggnad av fabriken;
b) Att återuppta driften i Solcocon lakningsanläggning med en årsproduktion om 250 kilo som mål.
2. Att fortsätta alluvial guldproduktion i
regionerna Irkutsk och Chita. Lönsamhet under 2010 utgör vår kriterie för
att verksamheten skall fortgå.
3. Att återuppta prospektering vid bolagets stora licensområden.
4. Att utvärdera förvärvsmöjligheter av
andra guldproducerande egendomar.

Under 2010 har bolaget genomfört geo
kemiska undersökningar av Staroverenskya, Tardan och Uzhunzul områden. Totalt ca 40 000 prover har samlats in och
behandlas nu.

I huvudsak var vår strategi att fokusera
bolaget på en kombination av ökad produktion med fokus på malmbrytning
med en systematisk undersökning av
licensområden.

Vi har slutfört prospekteringen på våra licensområden och har med hjälp av de nya
prospekteringsresultaten tillsammans med
de tidigare, definierat prospekteringsmål
på varje licensområde.

Bolagets utveckling har under året fått ett
rejält lyft genom stöd av bankrelationer
som gruppen har kunnat säkra, ytterligare
validering av investeringsalternativ och
bolagets prognos av produktionsvolymer.
Bolagets avsikt är fortfarande att fördjupa
sin resursbas via ytterligare förvärv och vi
kommer fortsatt att se över potentiella mål
hela året och i sinom tid ser vi fram emot
att dela några av dessa med er.
Våra entusiastiska och kompetenta team
har arbetat mycket hårt genom vad som
varit ett krävande år. Dessutom har vi vidtagit åtgärder för att stärka och fördjupa
ledningsgrupper i vår verksamhet, i proportion till den ökade aktiviteten efter
återvändandet till produktionen vid Solcocon och byggandet av den nya fabriken
i Tardan.
Jag vill passa på att tacka teamet för deras
outtröttliga arbete med att genomföra de
mål som sattes av styrelsen för det gångna
året och jag vill också tacka aktieägarna
för deras fortsatta stöd av företaget genom
denna period av övergång och tillväxt.
Preston Haskell,
Verkställande direktör
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Affärsidé
Genom utnyttjande av kunskaper och
kontakter i de centrala delarna av Asien
bli ett internationellt sett medelstort och
lönsamt guldproduktionsbolag. Även andra
mineraler än guld kan komma att omfattas
av Bolagets verksamhet.

ne 1 000 000 troy ounce av utvinningsbara
guldreserver (1 troy ounce = 31,1 gram).
Då skapas bl a en god balans mellan administrations-, prospekterings- och direkta
produktionskostnader. Målet är dock att
uppnå utvinningsbara guldreserver om
minst 2 miljoner uns.

Introduktion
Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett
svenskt gruvbolag med verksamhet i östra
Sibirien i Ryssland. Koncernen består per
årsslutet 2010, av det svenska moderbolaget
respektive av åtta dotterbolag. Vidare äger
dotterbolagen totalt fyra dotterdotterbolag: De olika koncernbolagen sysslar med
guldproduktion och/eller guldprospektering. Samtliga koncernbolag i Ryssland är
av typen limited liability company (LLC).

En central del i affärsidén är även att idka
prospektering. Bolagets ryska geologer
är mycket erfarna, och med tanke på att
rörelsekostnaderna i Ryssland för att vidmakthålla prospektering är lägre än i väst,
samtidigt som priserna på metaller som
hittas som resultat av prospekteringen kan
säljas till världsmarknadspris, är prospektering attraktiv att genomföra.

Moderbolaget har en förvaltande karaktär
och tillställer dotterbolagen finansiering
samt svarar för strategiuppdragning, börsnärvaro, investor relations etc. På dotterbolagsnivå drivs den faktiska industriella
verksamheten.
Mål och strategi
Central Asia Gold ABs affärsidé är att bli
ett internationellt sett medelstort guldproduktions- och prospekteringsbolag. Även
andra mineraler än guld kan omfattas av
bolagets verksamhet. För att motivera en
plats på världskartan krävs i detta hänseende att Central Asia Gold uppnår åtminsto-

Central Asia Gold kommer även i övrigt
att med entreprenörsinställning göra allt
för att hålla nere administrationskostnaderna i koncernen i syfte att satsa maximalt
på produktion och prospektering.
Guldproduktionsplanering
Under 2010 sålde koncernbolagen 730 kg
guld. Under 2011 planerar Central Asia
Gold att totalt från de olika koncernbolagen producera cirka 1 400-1 600 kg guld.
Central Asia Golds strategival och
tankar om framtiden
Guldföretag kan ha olika affärsmodeller att
arbeta efter. I det tidigaste skedet, prospekteringsfasen, kommer prospekteringsbolag

Chita

in. Prospekteringsföretagen har en idé om
var mineraler kan finnas och skaffar sig en
licens eller inmutning och börjar där med
olika metoder att försöka påvisa en ekonomiskt intressant mineralfyndighet. Det
kostar en viss mängd pengar att bedriva
denna prospekteringsverksamhet, och risken är mycket hög. Arbetet leder ibland
till goda resultat och ibland till inga resultat alls. Avkastningen på insatt kapital kan
dock bli mycket hög om verksamheten går
bra.
I nästa steg, utvärderingsfasen, när en mineralisering är påvisad, måste ett företag,
kanske prospekteringsbolaget ovan eller
annars ett annat företag, utvärdera mineraliseringen med en stor arbetsinsats i syfte
att förbereda den för produktionsfasen. I
detta skede handlar det om att investera
pengar i ett arbetsprogram omfattande
mätningar av olika slag, borrning på djupet
av fyndigheten och att ta fram en utbyggnadsplan som skall påvisa för finansiärer att
verksamheten kommer att ge en god avkastning på det kapital som krävs för att gå
i produktion.
Det sista skedet omfattar produktionsfasen. Nu är fyndigheten utvärderad och
ekonomiskt brytbara reserver är påvisade.
Nu handlar det om att genomföra utbyggnadsprogrammet från början till slut. Där-

Central Asia Gold-koncernens organisationsstruktur per våren 2011
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100%
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50%
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100%
Kara Beldyr
LLC
(Tyva)

0,2%

vid måste infrastruktur som vägar, bostäder,
maskiner och annan utrustning inköpas
och tas i drift. En mer omfattande extern
finansiering åtgår även för att projektet
i lugn och ro skall kunna ta sig igenom
denna fas.
Tidsåtgången från det att prospekteringsfasen påbörjas till dess att produktionsfasen inleds är vanligtvis ett flertal år, kanske 5–8 år. Det handlar därför om att fatta
långsiktiga beslut i varje skede.
Varje skede kostar självklart pengar. Om vi
specifikt talar om guld kostar det ett visst

antal USD per uns (USD/oz) att ta fram
en mineralisering. Att sedan omvandla en
mineralisering till brytbara malmreserver
kostar också betydande pengar i termer av
USD/oz. När så slutligen malmreserverna
existerar så kostar det ett ytterligare antal
USD/oz att sätta dem i produktion.
Central Asia Gold har hittills i huvudsak
agerat i steg 2 och 3 på sina fyndigheter
i Centralasien. Guldbolagssektorn i Ryssland är nämligen starkt fragmenterad med
många små oberoende aktörer, och ett
stort antal mineraliseringar och fyndigheter framtagna under sovjettiden för statliga

sovjetiska pengar finns att tillgå. Därav har
Central Asia Gold hittills bedömt att det
är mer intressant att köpa upp existerande
mineraliseringar och fyndigheter än att
försöka påvisa dem genom att själv påbörja
prospektering. Detta läge håller dock på att
ändras i och med att olicensierade fyndigheter köps upp och genom att den ryska
guldsektorns fragmentisering minskar.

Om Guld
Utbud och efterfrågan på guld
Guld är ovanligt i det att det är såväl en
råvara och investering som en monetär
tillgång, liksom ett föremål av skönhet. Eftersom guld i det närmaste är oförstörbart
finns allt guld som någonsin har producerats kvar i en eller annan form. Vid slutet
av 2010 uppskattade guldkonsultbolaget
Gold Field Mineral Services (”GFMS”)
att det totalt fanns en existerande mängd
av omkring 168 000 ton guld i världen.
Därav bedömdes drygt 64% ha brutits och
tillverkats efter 1950. Den i särklass största
förbrukningen av guld är knuten till juvelerarbranschen. Under de senaste åren
har förbrukningen inom detta område
oftast varit större än gruvproduktionen.
Tack vare sina många speciella egenskaper
har guld också en industriell användning.
Betydande mängder nyttjas inom tandvården samt inom elektronik-, rymd- och
läkemedelsindustrin.

Tillförseln av guld till marknaden sker
genom gruvproduktion, återvinning och
försäljning och guldlån från officiella reserver. De officiella guldreserverna i olika
centralbanker och andra officiella institutioner beräknas uppgå till ca 16% av den
totala existerande guldmängden.
Världens guldproduktion
Världens primära guldproduktion ökade
under 2010 med 3% jämfört med föregående år, enligt GFMS, främst på grund
av produktionstillväxten i Kina, Australien
och Argentina. Guldproduktionen blev
2652 ton. Kina blev 2010 för fjärde året i
följd det land som producerar mest guld i
världen. Där ökade även volymen med 6%
ton till 344 ton. Sydafrika, som har varit
världens största guldproducent sedan 1905,
gick under 2010 ner till plats nummer fyra
bland världens producentländer. Australien
är på andra plats, USA på den tredje och
Ryssland på den femte.
Guldpriset
Det genomsnittliga globala guldpriset ökade under 2010 till 1 226 USD från 1050
USD under 2009. Ökningen blev procentuellt därmed 17%. Däremot volatiliteten
i guldpriset sjönk till 15,9% under 2010.
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Ländermässig fördelning, guldhalt
och produktionskostnader
Guld produceras i gruvor på alla världens
kontinenter utom Antarktis. Idag finns
det hundratals guldproducerande gruvor
spridda i världen.

år eller 70% av världsproduktionen vid den
tidpunkten. Därefter har Sydafrikas andel
minskat, och 2007 gick Kina upp som
världens största guldnation. Kina producerade 2010 13% av världsproduktionen.

Under stora delar av 1900-talet dominerades världens guldproduktion av Sydafrika,
som 1970 producerade 1 000 ton guld per
15 största guldproducerande länderna
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Produktionskostnaderna i världen varierar kraftigt beroende
på om det handlar om gruvbrytning eller dagbrott, djupet
på guldförekomsterna, typen och egenskapen av malmkroppar samt guldhalten. De genomsnittligt uppgivna kontantmässiga produktionskostnaderna (cash production costs) för
kommersiella informationslämnande större västliga gruvbolag uppgick enligt GFMS för 2010 till 551 USD/oz, vilket
var en ökning med 18% jämfört med 2009.
10 största guldproducenterna
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Den globala handeln i guld
Den globala guldhandeln består främst av en större del som
sker OTC (over-the-counter), d v s direkt mellan olika
marknadsaktörer. Denna delmarknad indelas sedan i spottransaktioner och olika former av derivat såsom terminer
och optioner. OTC-marknaden är öppen dygnet runt, och
de huvudsakliga centren för sådan handel är London, New
York och Zürich, där större transaktioner äger rum (agerande av t ex centralbanker och gruvbolag). Minsta transaktionsstorlek på denna marknad är vanligen 1 000 ounce
(oz). I Dubai och andra städer i Fjärran Östern sker även
OTC-affärer, men i mindre storlek. OTC-handel sker såväl
över telefon som över ett elektroniskt handelssystem.
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Den ryska guldindustrin
Rysk officiell guldproduktion beräknad
av Russian Union of Goldminers föll under 2010 med 2% och uppgick till drygt
201,35 ton. Under 2010 behöll Ryssland
platsen som världens femte guldproducerande land.
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Industriell struktur –
fragmenteringen minskar
Den ryska guldsektorn är starkt fragmenterad. Det finns f n omkring 400 registrerade guldföretag i landet, vilket innebar en
minskning med 5% jämfört med 2008, och
de 26 största företagen producerade 2009
omkring 70% av produktionen. Den klart
ledande producenten är Polyus Zoloto, tidigare Norilsk Nickels gulddivision, vars aktie
sedan 2006 finns noterad på Londonbörsen.
Rysslands 25 ledande
guldproducenter, 2010
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1. Polyus Zoloto

39,7

2. Chukotskaya GGK

19,9

3. Petropavlovsk

13,9

4. Polimetall

11,0

Av den ryska guldproduktionen 2010 fördelar sig 86% på 14 regioner (av totalt 84
i Ryssland) och den ledande regionen är
sedan 2003 Krasnoyarsk följd av Tjuktjien
(även benämnt Tjukotka) som ökade sin
produktion med hela ca 10 ton i jämförelse
med 2009. På tredje plats återfinns Amurregionen, följt av Republiken Sacha, som
ligger kvar som femte största guldregion.
Till skillnad från de ryska oljereserverna,
som till ca 2/3 finns i västra Sibirien, är det
de östra delarna av Ryssland (östra Sibirien, Fjärran Östern och Nordost) som har
de största guldförekomsterna.

5. Severstal-Resurs

9,2

6. Russdragmet

5,3

7. Yuzhuralzoloto GK

4,8

8. Vysotjajshij

3,7

9. Susumanzoloto

3,7

10. Sovrudnik

3,4

11. Seligdar

3,1

12. Vitim

2,2

13. Priisk Solovevskij

2,2

14. Zapadnaya

2,1

15. Poisk

2,1

16. Amur Zoloto

2,1

17. Zoloto Kamtjatki

2,0

18. Rudnik Karalveem

1,8

19. Omsuktjanskaja

1,6

De ledande guldproducerande
regionerna i Ryssland, 2010

20. Chukotka

1,5

21. Druza

1,3

22. Dalnevostochnye resursy

1,2

23. Oyna

1,2

24. Vasilevskij rudnik

1,1

25. Nurungan

0,9

Region

Produktion, ton

1. Krasnoyarsk

36,0

2. Tjuktjien

24,9

3. Amur

19,8

4. Sacha (Jakutien)

18,5

5. Irkutsk

16,0

Magadan

15,4

Källa: Russian Union of Gold Miners

Total produktion av de 25 ledande
producenterna
Total rysk produktion 2010

145,6
201,35

Andelen som faller på de 25 största
producenterna

70%

Källa: Russian Union of Gold Miners

Utländskt ägande av ryska guldföretag förefaller inte vara en lika känslig fråga som
inom oljeindustrin och gasindustrin, där
den senare ju i det närmaste är monopoliserad genom Gazprom. År 2009 stod västerländsk-kontrollerade guldföretag för nästan
27% av landets produktion. Dessa bolag
ökade sin produktion kraftigt under 2009.
Raffinering av guld
Det finns omkring tio stycken företag i
Ryssland som raffinerar (anrikar) guld och
andra ädelmetaller till salukvalitet. Des-sa
konkurrerar med varandra och har en kapacitet som vida överstiger nuvarande produktionsvolymer. Därav är kostna-den för
raffinering av guld relativt låg, och uppgår
till ca 1% av saluvärdet. De modernaste
fabrikerna är Prioksk (söder om Moskva)
samt Krasnoyarsk (östra Sibirien).
Legala faktorer
Den grundläggande lagen som reglerar
den ryska gruvsektorn är ”The Federal
Law concerning Mineral Resources” antagen 1992 och modifierad 1995. Ryska
mineraler förblir alltid i den ryska statens
ägo. Det är endast nyttjanderätten av mineralerna som licensieras ut. Liksom för olja
kan licenserna i fråga avse prospektering,
produktion eller bägge delarna. En prospekteringslicens ges f n ut på fem år, en
produktionslicens på 20 år och en kombinerad licens på 25 år. Arbetsprogram inom
ramen för licensen skall godkännas av tre
organ – GKZ (se ovan), den statliga ryska
bergsinspektionen (Gozgortechnadzor)
och även av miljömyndigheterna.

En andra lag av vikt i sektorn är den 1998
antagna lagen ”The Federal Law regarding
Precious Metals and Gems” (d v s lagen
avseende ädelmetaller och ädelstenar). Den
säger i princip att äganderätten till alla
producerade ädelmetaller och ädelstenar
tillhör innehavaren av produktionslicensen ifråga (om annat ej sägs i den specifika
produktionslicensen).

Utländska guldproducenter i Ryssland, kg/år
Företag

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kinross Gold Corp

5 474

3 949

4 696

1 212

1 942

11 575

25 591

19 910
13 924

Petropavlovsk Plc
Highland Gold Mining
Leviev Group

0

0

0

0

0

0

14 835

6 005

6 143

5 041

5 026

4 623

5 120

5 145

5 338

0

0

0

0

134

1 221

1 969

1 893

Angara Mining Plc

0

0

53

1 138

1 594

1 057

949

850

Central Asia Gold AB

0

0

0

311

1 073

834

666

730

High River Gold Mines

4 811

4 898

4 874

4 720

4 683

1 867

0

0

Bema Gold Corp.

3 624

2 612

2 804

2 778

110

0

0

0

19 914

17 602

17 945

15 185

14 159

21 674

49 155

42 645

Totalt
Källa: Russian Union of Gold Miners

Miljöpolicy för Central Asia Gold AB

Omsorg om den kringliggande miljön
är en mycket central fråga för ett företag
som sysslar med verksamhet som utsätter
naturen för risker. I Central Asia Golds fall
stora ingrepp görs på markområden, t ex
när malm bryts med tung utrustning och
när sprängningar företas. Vidare omfattar anrikningsprocessen av guld användning av olika kemiska preparat och syror.
Sammantaget är alltså verksamheten inom
Central Asia Gold potentiellt farlig för
omgivningen.
Den ryska miljölagstiftningen är omfattande för verksamheter inom mineralsek-

torn. Miljöinspektioner på licensblocket
är frekventa. Överträdelser av miljökraven
beivras genom varningar, förelägganden
eller ytterst genom hot om nedstängning
av verksamheten. Vidare föreskriver själva
produktionslicensen avseende fyndigheten
långtgående planering avseende miljökonsekvenser, bl a skall en nedstängning av
verksamheten planeras år i förväg i syfte att
beakta miljöföljderna.
Central Asia Gold avser att sköta alla sina
miljöåtaganden på ett föredömligt vis.

Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktiekapitalet, utgivna aktier och
utestående stämmomandat
I augusti 2010 har CAG genomfört en
nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen fulltecknades
och tillfört CAG cirka 226 MSEK före
emissionskostnader. Av det totala emissionsbeloppet om cirka 226 MSEK betalades aktier motsvarande cirka 126 MSEK
genom kvittning av fordringar som Bertil
Holdings Limited hade gentemot mot Bolaget, ett av CAGs verkställande direktör
Preston Haskells helägda bolag. Antalet
aktier i CAG ökats genom nyemissionen
med 141 225 000 aktier. Aktiekapitalet
ökats med 158 878 125 SEK. Efter nyemissionen uppgick det totala antalet aktier i CAG till 158 878 125 aktier, envar
med ett kvotvärde om 1,125 SEK. Bolagets aktiekapital uppgick efter nyemissionen till 178 737 891 SEK. Den 8 oktober 2010 ökats bolagets aktiekapital
med 1 452 209,75 SEK genom en riktad
nyemission av 1 291 742 aktier till de som

ställt garantier för företrädesemissionen.
Utöver detta, ökades aktiekapitalet med
ytterligare 3,375 SEK genom en riktad
nyemission av 3 aktier för att möjliggöra
den planerade sammanläggningen. Det
totala antalet aktier i CAG uppgick efter
registrering till 160 169 810 aktier. Sammanläggning av aktier 10:1 genomfördes
den 20 oktober 2010, för att uppfylla noteringskraven på Nasdaq OMX First North.
Vid den senaste årsstämman den 28 juni
2010 bemyndigades styrelsen i Central
Asia Gold att längst intill 2011 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut
om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, emittera högst
49 048 698 aktier. Emissionskursen skall
vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Styrelsen fattade beslut
om att emittera 10 650 000 optionsrätter
till nyteckning av aktier inom ramen för
incitamentsprogrammet för anställda.

Förändringar i aktiekapital
Händelse

Datum

Förändring av
antal aktier

Utestående
antal aktier

Kvot- Teckningsvärde kurs/aktie

Förändring av
aktiekapitalet

Utgående
aktiekapital

Bolagets bildande

2004-02-24

1 000

1 000

100

100

100 000

100 000

Nyemission *

2004-07-13

2 000 000

2 500 000

0,20

0,40

400 000

500 000

Nyemission

2004-09-20

88 774

2 588 774

0,20

0,40

17 755

517 755

Apportemission

2004-09-20

85 500 000

88 088 774

0,20

0,40

17 100 000

17 617 755

Nyemission

2004-11-15

50 000 000

138 088 774

0,20

0,40

10 000 000

27 617 755

Nyemission

2005-03-16

25 000 000

163 088 774

0,20

0,48

5 000 000

32 617 755

Nyemission

2005-06-20

36 000 000

199 088 774

0,20

0,57

7 200 000

39 817 755

Nyemission via teckningsoptioner

2005-07-12

36 756

199 125 530

0,20

0,60

7 351

39 825 106

Nyemission via teckningsoptioner

2005-10-03

5 483 272

204 608 802

0,20

0,60

1 096 654

40 921 760

Nyemission

2005-10-13

24 000 000

228 608 802

0,20

1,21

4 800 000

45 721 760

Nyemission via teckningsoptioner

2006-01-17

2 143 677

230 752 479

0,20

0,60

428 735

46 150 496

Nyemission via teckningsoptioner

2006-06-22

6 000 000

291 196 923

0,20

0,40

1 200 000

58 239 385

Kvittningsemission

2006-07-06

54 444 444

285 196 923

0,20

1,44

10 888 889

57 039 385

Nyemission

2006-10-03

75 000 000

366 196 923

0,20

2,02

15 000 000

73 239 385

Nyemission

2007-02-01

36 000 000

402 196 923

0,20

1,86

7 200 000

80 439 384

Kvittningsemission

2007-05-07

10 013 147

412 210 070

0,20

2,03

2 002 629

82 442 014

Nyemission

2008-07-24

117 774 304

529 984 374

0,20

0,55

23 554 861

105 996 875

Nyemission via teckningsoptioner

2008-10-03

135 388

530 119 762

0,20

0,55

27 078

106 023 952

Nyemission via teckningsoptioner

2008-11-04

7 314

530 127 076

0,20

0,55

1 463

106 025 415

Nyemission via teckningsoptioner

2008-12-11

660

530 127 736

0,20

0,55

132

106 025 547

Nyemission

2008-12-15

497 264

530 625 000

0,20

0,20

99 453

106 125 000

Minskning av kvotvärdet

2009-03-17

–

530 625 000

0,05

–

-79 593 750

26 531 250

Apportemission

2009-03-17

3 000 000 000

3 530 625 000

0,05

0,06

150 000 000

176 531 250

Aktiesammanslagning

2009-07-15

-3 512 971 875

17 653 125

10,00

–

0

176 531 250

Minskning av aktiekapitalet

2010-09-01

–

17 653 125

1,125

–

-156 671 484

19 859 766

Nyemission

2010-09-01

139 492 384

157 145 509

1,125

1,60

156 928 932

176 788 698

Nyemission

2010-09-14

1 732 616

158 878 125

1,125

1,60

1 949 193

178 737 891

Nyemission

2010-10-08

1 291 742

160 169 867

1,125

1,7031

1 453 210

180 191 101

Nyemission

2010-10-08

3

160 169 870

1,125

1,125

3

180 191 104

Aktiesammanslagning

2010-10-20

144 152 883

16 016 987

11,25

–

–

180 191 104

* Minskning av nominellt belopp per aktie till 0,20 SEK

De 17 största ägarna i Central Asia Gold AB (publ) per 31 Mars 2011 med uppdatering för kända förändringar
Aktieägare
Bertil Holdings Ltd

Antal aktier

% ägarandel

10 111 500

63,13%

Artradis Fund Management PTE LTD

776 315

4,85%

Swiss Life (Liechtenstein)

530 000

3,31%

Ellge Kapital AB

370 287

2,31%

Greypson Investments Ltd

270 168

1,69%

Royal Skandia Life

268 298

1,68%

Försäkringsbolaget, Avanza Pension

263 704

1,65%

Banque Öhman S.A.

240 282

1,50%

4100, Victory

223 858

1,40%

KL Capital Aktiebolag

191 786

1,20%

Six Sis AG, W8IMY

171 310

1,07%

Clearstream Banking S.A., W8IMY

141 672

0,88%

Svea Lands. S.A

120 615

0,75%

Plotek, Bernt

111 152

0,69%

Gibson, Stuart

101 206

0,63%

Kaiser, Titti

91 844

0,57%

Balestri, Alessandro

89 675

0,56%

14 073 672

87,87%

Subtotal avseende de 17 största ägarna
Övriga ungefär 4 200 ägare
Totalt antal aktier utestående före utspädning
Teckningsoptioner

1 943 315

12,13%

16 016 987

100,00%

2 500 000

Totalt antal aktier efter utspädning

18 516 987

Källa: Euroclear AB och Central Asia Gold AB

Aktiekurs samt antal omsatta aktier per dag
i Central Asia Gold, 28 mars 2005 – 31 mars 2011

Aktiekurs samt antal omsatta aktier per dag
i Central Asia Gold, 2 januari 2010 – 31 mars 2011
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Omsatt antal aktier per månad i 1000-tal
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Nyckeltal
Nyckeltalen avser koncernen.
2010

2009

Definitioner

Malmanrikning (tusentals ton)

174

20

Vaskning guldsand (tusentals m³)

713

935

Guldproduktion i oz under perioden

23 470

21 636

Guldförsäljning i oz under perioden

23 786

21 411

Realiserat genomsnittligt guldpris (USD/oz)

1 257

951

Räntabilitet på eget kapital,%

2,6%

86,4%

Eget kapital, SEK

405 511

196 102

Eget kapital vid periodens slut exklusive minoritet

Räntebärande skulder

118 133

140 594

Totala räntebärande skulder och avsättningar vid periodslutet

63,6%

44,5%

-96 853

4 586

-839

22 662

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

22 230

22 732

Banktillgodohavanden och kassa vid periodens slut

88 232

80

916

932

16 016 987

1 765 312

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

5 026 107

1 720 246

Antal aktier vid periodslutet med hänsyn tagen till utestående
teckningsoptioner med ett lösenpris lägre än aktuell börskurs.

510 650 000

2 500 000

Antalet icke utnyttjade teckningsoptioner vid respektive
periodslut.

11,25

10,00

Varje akties andel av det totala aktiekapitalet

1,58

85,37

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

Eget kapital per aktie, SEK

25,23

110,13

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

Börskurs per aktie vid periodslutet, SEK

23,00

12,90

Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen i respektive
period.

Lönsamhet
Processat malmtonnage i tusentals ton under perioden inom
gruvfälten
Processad guldsand i tusentals M3 under perioden i de alluviala
fyndigheterna
Erhållen guldproduktion under perioden i troy oz
Faktiskt försåld guldproduktion i troy oz under perioden
Erhållet snittpris i USD/troy oz under perioden
Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget
kapital inklusive minoritet

Kapitalstruktur

Soliditet,%

Eget kapital exklusive minoritet i procent av balansomslutningen

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde före investeringar
Kassaflöde efter investeringar och finansiering
Likvida medel, SEK

Rörelseresultat plus avskrivningar minus förändringen av
rörelsekapital

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar netto efter eventuella avyttringar

Anställda
Medeltal anställda under perioden
Aktiedata
Antal utestående aktier före utspädning vid
periodslutet
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före utspädning
Antal utestående teckningsoptioner
Kvotvärde, SEK
Resultat per aktie, SEK

Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor
st y r e ls e

Lars Guldstrand
Styrelseordförande. Lars Guldstrand är
svensk medborgare, född 1957, han har
mer än 25 års erfarenhet av internationellt
ledarskap och investeringar inom telekom,
media och teknologi. Han har också deltagit i så kallade turnarounds, företagsrekonstrueringar och M&A aktiviteter inom
ett antal av andra sektorer inklusive finans
och internet.

Under sin karriär har Guldstrand haft ledande positioner i ett antal privatägda och
publika noterade bolag i såväl Europa som
USA, inklusive Eniro AB. Lars Guldstrand
är partner och ordförande i GKL Growth
Capital AB, KMW Energi AB, G-Life AB,
samt Centum Finance Services International AB.
Han är vidare styrelsemedlem i Loxystem
AB och Amari Resources Ltd. Lars Guldstrand har MBA-examen från California
Coast University, Kalifornien, USA.
Innehav i Central Asia Gold: 370 287 aktier via bolag.

Preston Haskell
Styrelsemedlem och VD, Preston Haskell
är amerikansk medborgare, född 1966 och
har varit verksam som affärsman i Ryssland sedan 1990-talets början.

Haskell är också ledamot av styrelsen för
Fleming Family och Partners Real Estate
Development Fund Ltd.
Preston Haskell har en examen i ekonomi
från University of Southern California i
USA.
Innehav i Central Asia Gold: 10 111 500
aktier (via bolag) och 1 872 500 teckningsoptioner (via bolag).

Mike Nunn
Mike Nunn, är sydafrikansk medborgare
och gruventreprenör, född 1959. Grundade Amari Holdings i syfte att dra affärsmässig nytta av sin erfarenhet och framgång i råvaruindustrin och sitt omfattande
afrikanska affärsnätverk.

Nunn är en pionjär inom Tanzanit-branschen globalt. Tanzanit är en ädelsten. Som
grundare och tidigare VD för TanzaniteOne Ltd (listad på AIM i London) utvecklade han en lokal verksamhet till en världsledande producent och marknadsledare
för tanzanite. Nunn grundade också the
Tanzanite Foundation som är en branschorganisation och ansvarig för den globala
marknadsföringen av tanzanite.
Andra råvaruverksamheter där Nunn har
varit delaktig i utvecklingen inkluderar
räddningen av MDM, en gammal gruvingenjörsfirma, som därefter utvecklats till
en ledande afrikansk gruvkonsultverksamhet och vars aktier noterades på AIM 2008.
År 2005 grundade Nunn Xceldiam Ltd,
ett angolanskt diamantprospekteringsbolag
som framgångsrikt listades på AIM 2006
och sedan avyttrades till Petra Diamonds.
Nunn konsoliderade en del av sina intressen i gruvindustrin i mitten av 2006 och
skapade AMARI, ett Afrika-fokuserat
gruv- och råvaruinriktat riskkapitalbolag,
som nu har intressen i guld, platina, uran,
mangan, nickel, kol och järnmalm.
Nunn är för närvarande arbetande styrelseordförande i AMARI och är baserad i
Johannesburg, Sydafrika.
Innehav i Central Asia Gold: 0


st y r e ls e

Patric Perenius
Patric Perenius är svensk medborgare, född
1951. Patric har en examen som Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (1977). Har arbetat med
geologi inom olje- och gruvbranscherna
sedan 1978, bl a för Norsk Hydro och
Svenska Petroleum Exploration. Patric
har även medverkat vid grundandet av ett
flertal olje och mineralbolag som SECAB,
Tricorona, Aurex, Gexco, Yield Archelon
och Svenska Capital Oil and Geotermica.
Patric Perenius är idag vid sidan om Central Asia Gold AB även styrelseledamot i
i Archelon Mineral, Commodity Quest,
Nordic Iron Ore och Geotermica.

Alice Volgina
Rysk medborgare, född 1966. Alice har
examen som översättare i engelska vid
Moskvas lingvistiska universitet. Hon är sedan 1999 partner samt Finanschef i Preston
Haskells Investmentgrupp Colliers International. Hon är också delägare i Forum Properties, en av Moskvas mest framgångsrika
fastighetsrådgivare, vilket har byggt upp
mer än 150 000 kvm kontorsyta samt äger
en portfölj av A-klass fastigheter som bland
annat inkluderar de prisbelönta projekten
Avrora Business Park och Hermitage Plaza.

Mellan 1996–1999 arbetade hon som vice
VD i HIB Limited och 1988–1996 vid tul�len på Sheremetovo, flygplatsen i Moskva.

Innehav i Central Asia Gold: 48 130 aktier
Innehav i Central Asia Gold: 0

L e dand e

b e fattningshavar e

Preston Haskell
VD (Se beskrivning ovan)
Pavel Olishevsky
Operativ chef
(COO)

Pavel är rysk medborgare född 1973.
Pavel har en Masters utbildning inom
Kemi (MS degree
in Chemistry) från
Georgetown University i Washington, DC,
och som finansanalytiker (Chartered Financial Analyst, CFA) med gedigen erfarenhet inom gruvnäringen, senast ansvarig
för uppbyggnaden av en gruvverksamhet
inom fluroit brytning.

r e visor
Stefan Egerstad
Ekonomichef
(CFO)

Stefan är svensk
medborgare
född
1969. Stefan är civilekonom och har
bred erfarenhet från
ledande befattningar
i näringslivet, med särskild fokus på ryska
verksamheter. Dessförinnan var han CFO
på Zodiak Television AB i Sverige, CEO
på OOO MEGA Belaya Dacha i Ryssland,
CFO och vice VD på Bonny Allied Industries Ltd i Nigeria, auktoriserad revisor på
PwC i Sverige. Bolaget har underteckat ett
anställningsavtal med Stefan Egerstad. Stefan beräknas påbörja sin anställning under
våren 2011.

Innehav i Central Asia Gold: 0
Innehav i Central Asia Gold: 0

Martin
Johansson
Auktoriserad revisor
vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
född 1967. Har varit
bolagets revisor sedan 2010.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Central Asia Gold AB (publ) (nedan kallad
”CAG AB”) avger härmed årsredovisning
för verksamhetsåret 1 januari–31 december 2010.
Koncernstruktur
CAG AB är registrerat i Sverige och bedriver gruvverksamhet i östra Sibirien, Ryssland. I mars 2009 gick CAG AB samman
med en grupp av ryska guldföretag (nedan
kallat ”NMC”) genom ett omvänt förvärv
och NMC:s tidigare aktieägare, i första
hand Preston Haskell, blev största aktieägare i CAG AB (med ett ungefärligt ägande
på 64%).

Idag består gruppen av det svenska moderbolaget CAG AB som har tio dotterbolag
i Ryssland och deltar i ett s.k. joint venture som bildats enligt cypriotisk rätt. De
ryska dotterbolagen är alla av typen limited
liability company (”LLC”). Verksamheten
omfattar produktion och prospektering av
guld, främst i Tyva-, Tchita- och Irkutskregionerna i östra Sibirien, Ryssland.

hunzhul). På Staroverinskayalicensen innehar koncernen även lakningsanläggning
Solcocon (i dotterbolaget LLC Solcocon).
Förutom nämnd gruvverksamhet har
gruppen även två dotterbolag med alluvial
guldutvinning, LLC Artelj Lena och LLC
Gold Borziya, där guldsand produceras.
Guldutvinning/Produktion
Tardanprojektet
Tardanlicensen omfattar prospektering och
gruvdrift i ett 540 km2 stort område, där
själva Tardanprojektet är ett 3,3 km2 stort
område. Tardangruvlicensen är ett område
med god infrastruktur, endast 80 km öster
om huvudstaden Kyzyl i republiken Tyva.

Den 1 januari 2010 uppgick reserverna i
Tardanfyndigheten till 7,8 ton guld tillgängligt i dagbrott och lakning.
Vid det gravimetriska anrikningsverket i
Tardan producerades 160 kg guld 2010,
vilket är en ökning med 57% jämfört med
2009.

Koncernens huvudsakliga tillgångar inbegriper ett stort antal mineralutvinningstillstånd (licenser) registrerade på de olika
dotterbolagen. Licenserna bedömdes per
slutet av december 2010 innehålla omkring 740 000 troy oz (1 oz = 31,1 g)
guldreserver enligt de ryska guldhaltskategorierna C1+C2, vilket motsvarar omkring 23,2 ton guld.

En genomförbarhetsstudie och tekniskt arbete utfördes för gruvbrytnings- och lakningsprojektet i Tardan under första kvartalet 2010, och projektet beräknas utvinna
500 000 ton malm per år i dagbrott och
lakningsbearbetning vid Tardanfyndigheten, med 100 000 ton malm som årligen
förbehandlas vid en gravitationsanläggning
för höggradig malm.

Sedan den 29 mars 2005 och fram till juli
2010 var CAG AB börsnoterat på Nordic
Growth Market.

Genomförbarhetsstudien och det grundläggande tekniska arbetet avslutades under
andra kvartalet av 2010 och projektet accepterades av statlig expertis och fick statligt godkännande under tredje kvartalet
2010.

Sedan den 19 juli 2010 och fram till idag
är CAG AB listat på den svenska börsen
NASDAQ OMX First North Premier i
Sverige. Antalet aktieägare uppgick den 31
december 2010 till omkring 3 800.
Verksamhet
Gruppens verksamhet bedrivs via dotterbolagen och ett s.k. joint venture i Ryssland. De främsta utvinningslicenser som
verksamheten baseras på är Tardanlicensen med Tardanfyndigheten (som ägs av
dotterbolaget LLC Tardan Gold), Staroverinskayalicensen med Bogomolovskoyeoch Kozlovskoyefyndigheterna (som ägs
av dotterbolaget GRE 324), Kara Beldyrlicensen som drivs av ett s.k. joint venture,
Awilia Enterprises Ltd., tillsammans med
Centerra Gold Inc. och Uzhunzhullicensen (som ägs av dotterbolaget LLC Uz-

Under tredje kvartalet 2010 säkrades finansieringen av Tardanprojektet och anläggning av tillfartsvägar, markarbete på
plats samt anskaffning av utrustning påbörjades. Under slutet av rapporteringsperioden hade det färdigställts tillfartsvägar, vattenledningar, lakningsplatta, damm,
pumpstation, enhet för reagensberedning,
enhet för adsorption, verkstäder, ytterligare bostäder i lägret samt en hydrometallurgisk anläggning, och en ansökan om
cyanidtillstånd hade skickats till de federala
myndigheterna.

Staroverinskayalicensen och Solcocons
lakningsanläggning

Solcocons lakningsanläggning finns på
det 220 km2 stora prospekterings- och
gruvlicensområdet Staroverinskaya, ca
200 km från järnvägsstationen i Borzya i
Zabaikalskregionen.
Den 1 januari 2010 uppgick reserverna i
licensområdet Staroverinskaya till 9,3 ton
guld tillgängligt i dagbrott.
En utvärdering av Bogomolovskoes
guldanomalier inom licensområdet Staroverinskaya år 2009 resulterade i identifiering av oxiderad guldmalm i två malmkroppar, Podgornoe och Yuznoe, som är
lämpliga för lakning vid Solcocons lakningsanläggning. Under första halvan av
2010 utfördes en detaljerad prospektering
av malmkropparna.
Det regionala ministeriet för naturresurser
godkände ett permanent exploateringstillstånd för Bogomolovskoye samt redogörelsen för Podgornoe och Yuzhnoe reserver
under andra kvartalet 2010. Villkoren för
dessa gäller, enligt den ryska minerallagen,
även för malmkroppar av samma tekniska
typ i hela licensområdet Staroverinskaya.
En utvinningsplan för malmkroppen i
Podgomoe togs fram under tredje kvartalet
2010 och gruvdrift för att förse Solcocons
lakningsanläggning med malm bedrevs
från augusti till november 2010 när krossning och uppläggning av malm avbröts för
vintersäsongen.
Under 2010 genomfördes större reparations- och ombyggnadsarbeten på Solcocons ADR-anläggning, varvid anläggningens adsorption-desorption-kapacitet
ökades med 300% med anledning av en
planerad produktionsökning 2011. Ytterligare bostäder för personalen har också
byggts och ett nytt bevattningssystem har
installerats för att tillåta arbete året runt
vid laknings- och ADR-anläggningen. Ett
uppvärmningssystem har installerats i lägret samt verkstäder och garage till stöd för
vinterproduktionen.
Vid Solcocons lakningsanläggning producerades 171 kg guld under 2010, vilket var
en ökning på 530% från de 27 kg som producerades 2009.
Alluvial gruvdrift

Totalt producerades 399 kg guld av gruppens alluvialt producerande dotterbolag

(Artelj Lena och Gold Borzya) under
2010. Verksamheten i det tredje alluvialt
producerande bolaget i koncernen, Artelj
Tyva, låg i princip nere under första halvan
av året och såldes under fjärde kvartalet på
grund av nedgång i reservernas kvalitet,
ökade kostnader och underproduktion.

39% jämfört med 2009. Fem etablerade
fyndighetsplatser tvingades att stänga under 2008–2009 på grund av uttömda reserver och verksamheten flyttades därför
under 2010 till två nya fyndigheter i avlägset belägna områden med svårare tekniska
förutsättningar.

I fråga om väderförhållandena var gruvsäsongen 2010 normal för Gold Borzya
medan en ovanligt kall vinter och sen vår
för Artelj Lena försenade starten av gruvdriften 2010 och gjorde driften svårare på
grund av isbildning.

Prospekteringsverksamheter
Tardanfältet
Guldmineraliseringen i licensområdet Tardan är associerat med skarnmineralisering
och metasomatiska bergarter. Mineralisering av typen skarn i Tardanfältet har studerats historiskt. Totalt har 10 ton P1-reserver
guld lokaliserats till ett antal malmkroppar.

Vid alluvial utvinning i Gold Borzya 2010
producerades 235 kg guld, vilket är en ökning med 17% jämfört med 2009.
Historiska underjordiska gruvor i Gold
Borzya har påverkat produktionen under
2010 liksom de gjorde under 2009. Borrningsresultat visar att det förekommer
historiska underjordiska gruvor i de kvarvarande blocken i Talafyndigheten, som är
den största resursen i Gold Borzya, och
detta kommer att påverka gruvdriften även
i framtiden.
I Artel Lena producerades 164 kg guld
under 2010, vilket är en minskning med

Under 2010 utfördes en geokemisk undersökning av Tardanfältet och totalt 10 200
prov samlades in och skickades till Stewart
Geochemical Laboratory i Moskva. Omkring 30% av det totala antalet prov hade
analyserats vid slutet av året.
Det geokemiska undersökningsprogrammet under 2010 fokuserade på att definiera historiska anomalier och identifiera
nya guldanomalier i de mest lovande områdena i Tardanfältet för metasomatiska
mineraliseringszoner.

Under fjärde kvartalet 2010 utvecklades prospekteringsprogrammet för Tardanfältet för perioden 2011–2012 och
prospekteringsprogrammets syfte är att
utöka livslängden på Tardanfältet. Prospekteringsprogrammet med en budget på 130
MRUR kommer att inrikta sig på kända
mineraliserade zoner inom Tardanfältet.
Kara-Beldyr

Kara-Beldyr är ett 34 km2 stort prospekterings- och gruvdriftlicensområde i republiken Tyva, 170 km från huvudstaden Kyzyl. Prospekteringsarbetet i licensområdet
Kara-Beldyr utförs i ett s.k. joint venture
med det kanadensiska gruvbolaget Centerra Gold Inc (Centerra).
Totalt ca 6 000 meter diamantborrning har
utförts i Gord-, Ezen- och Campzonerna
under 2010.
Vid borrning på 100 meter i Gordzonen har sektioner visat på en zon med
en sulfidådring med guldmineralisering i
en sammanhängande sträcka på 750 meter till ett djup på över 250 meter med
en genomsnittlig bredd på 25 meter och
mineraliseringen är öppen till hela djupet.
Ytterligare borrning kommer att fokuseras

Guldreserver 2010
Bolag

Alluvialt / Malm

Guldreserver
C1 (ton)

Guldreserver
C2 (ton)

Guldreserver
C1/C2 (ton)

2010 Planerad
Potentiell
registrering prospektering
C1/C2 (ton)
P1/P2 (ton)

Försäljning
guld 2010
(kg)

5,5

2,3

7,8

22

160

CAG units
Tardan Gold

malm

Kara Beldyr (JV Centerra)

malm / prospektering

22

Uzhunzhul

malm / prospektering

26

Artel Tyva

alluvialt

Artel Lena

alluvialt

2,6

1,2

3,8

   Nizhnyaya Borzia

alluvialt

0,6

1,7

2,3

  Bogomolovskoye

malm

0,036

9,3

9,3

  Kozlovskoye

malm

Solcocon

ägare lakningsanläggning

Boreservice

borrarbeten

Gold borzia

driftbolag alluvial
utvinning

Rudtechnology

drift av lakningsanläggning

2

164

NMC units
GRE (Staroverinskaya license)

132

Totalt

235
171
9,5

8,6

14,6

23,2

9,5

204

730

* Enheterna är del av GRE (Staroverinskaya licensen)
C1 och C2 är registrerade guldreserver enligt rysk standard. Vänligen observera att C2 enligt rysk standard anses vara guldreserver, men att det föreligger
vissa skillnader mellan ryska och västliga kategorier. P1 och P2 är prognosticerade reserver och är uppskattade med begränsad prospekteringsdata. Denna
kategori var använd på Sovjettiden (och används fortfarande i Ryssland) för att kvantifiera en potential inom ett område. P1 och P2 definieras inte som
tillförlitliga kvantifieringsmetoder i Väst eftersom värdena är alltför osäkra.

på kärnan i prospekt Gord där 50*50 m
borrning pågår för att utvärdera resurserna.
Vid inledande prospektering och borrning
i Campzonen (konglomerat) har en guldbärande struktur identifierats. Det är en
relativt smal zon (10–15 m) med fläckvis
förekommande höggradig malm som troligen har en underjordisk potential som bör
testas vidare genom mer borrning.
Uzhunzhul

Uzhunzhul är ett 134 km2 stort prospekterings- och gruvdriftlicensområde i republiken Khakassien, 80 km från huvudstaden Abakan.
Under 2010 genomfördes en geokemisk
undersökning av licensområdet och totalt
5 656 prov samlades in och skickades till
Stewart Geochemical Laboratory i Moskva. Vid årets slut hade 2 000 prov analyserats. De resultat som hittills erhållits har
bekräftat prospekten Yurkovsky och Paraspan, och en ny geokemisk anomali som
kallas ”Lagernaya” har upptäckts.
Vissa grävningar i Yurkovskyprospektet
som gjordes tidigare år slutade i mineraliserade zoner. Dessa utökades och prov togs
under fjärde kvartalet 2010.
Staroverinskayafältet

Staroverinskaya är ett 220 km2 prospekterings- och gruvlicensområde i Zabaikalskregionen, 200 km från järnvägsstationen i
Borzya.
Detaljerad prospektering vid Staroverinskaya 2010 syftade till att finna
lakningsbara reserver till Solcocons lakningsanläggning. Två satellitprospekt i
Bogomolovskoefyndigheten – Podgornoe
och Yuzhnoe – har studerats under första
halvan av 2010. Detaljerad prospektering
utfördes vid Kozlovskoefyndigheten under
andra halvan av 2010 för att skikta zoner
med oxiderad malm och sulfidmalm i
malmkropparna.
Det regionala ministeriet för naturresurser godkände ett permanent exploateringstillstånd för Bogomolovskoye samt
redogörelsen för reserverna Podgornoe
och Yuzhnoe under andra kvartalet 2010.
Villkoren för dessa gäller, enligt den ryska
minerallagen, även för malmkroppar av
samma tekniska typ i hela licensområdet
Staroverinskaya.

Utarbetande av TEO och redogörelse för
reserven Kozlovskoe påbörjades under
fjärde kvartalet 2010 och ett tillstånd för
Kozlovskoefyndigheten väntas erhållas på
våren 2011.
En geokemisk undersökning av hela Staroverinskayafältet i ett rutnät om 100*100 m
under 2010, och totalt har 18 241 prov
samlats in och skickats till Stewart Geochemical Laboratory i Moskva för analys.
Resultatet förväntas komma under andra
kvartalet 2011.
Malmprov från fyndigheterna i Bogomolovskoe och Kozlovskoe samlades in under fjärde kvartalet 2010 och skickades för
biolakningstest till ESTA geolaboratorium
i Moskva. Resultaten av de biometallurgiska testerna förväntas komma på våren
2011.
Väsentliga händelser under året
Byte av plats för handel med företagets
aktier
Den 19 juli 2010 blev CAG AB godkända
för handel på Nasdaq OMX First North
Premiere. Som ett resultat av det lämnade
bolaget Nordic Growth Market Stock Exchange. CAG:s ledning såg detta steg som
ett lysande tillfälle att stärka CAG:s synlighet för potentiella internationella investerare och på så sätt stärka bolagets ställning
på den internationella råvarumarknaden.

en efterföljande sammanläggning av aktierna. Det totala antalet aktier ökade till
160 169 870 aktier. Sammanläggningen av
aktier 10:1 gjordes den 20 oktober 2010
för att klara noteringskraven på of NASDAQ OMX First North Premier.
Den 31 december var antalet aktier i CAG
AB 16 016 987.
Överskottet från nyemissionen användes för att förbättra bolagets finansiella
ställning, köpa maskiner och utrustning
samt till förbättring och uppgradering av
produktionsanläggningar.
Försäljning av dotterföretaget Artelj
Tyva LLC

Under tredje kvartalet 2010 såldes CAG
AB:s dotterföretag Artelj Tyva LLC till
Tekhpromzoloto LLC för 10 MRUR.
Anledningen till försäljningen var en betydande underproduktion hos dotterföretaget under senare år.
Joint Venture-aktivitet

I enlighet med joint venture-avtalet, ingånget i september 2008, mellan det kanadensiska guldföretaget Centerra Gold
Inc. och CAG AB, enades bolagen om att
etablera ”Kara-Beldyr Joint Venture Project”. I enlighet med avtalet får Centerra
Gold Inc. genom att investera 2,5 MUSD,
rätt men inte skyldighet att erhålla en 50%
andel i detta joint venture (fas 1).

Nyemissioner

I augusti genomfördes en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Nyemissionen var fulltecknad och CAG
tillfördes cirka 226 MSEK före transaktionskostnader. Aktier som motsvarade
cirka 126 MSEK av det totala 226 MSEK
betalades genom kvittning av skulder till
Bertil Holdings Ltd, den största aktieägaren i CAG AB, ett företag relaterat till
Preston Haskell. Som ett resultat av nyemissionen ökade aktiekapitalet i bolaget
med 141 225 000 och uppgick totalt till
158 898 125, var och en med ett kvotvärde
om 1,125 SEK. Aktiekapitalet uppgick till
178 737 891 SEK.
Den 8 oktober genomfördes en nyemission riktad till garanterna av nyemissionen
i augusti om 1 291 742 aktier. Kvotvärdet
var 1,125 SEK per aktie och aktiekapitalet
ökade med 1 453 210 SEK.
Och slutligen utfärdades ytterligare tre aktier den 8 oktober 2010 för att göra aktiekapitalet delbart med 10 i syfte att göra

Genom att investera ytterligare 4 MUSD,
får Centerra Gold Inc. rätt, men inte skyldighet, till en 70% andel i Joint Venture
projektet Kara-Beldyr (fas två).
Fas ett slutfördes under tredje kvartalet
2010. CAG AB har etablerat ett företag
som lyder under cypriotisk lag, Awilia
Enterprises Ltd. 100% av aktierna i KaraBeldyr LLC överfördes till Awilia Enterprises Ltd. och 50% av aktierna i Awilia
Enterprises Ltd överfördes till Centerra
Gold Inc.
Efter slutförandet av fas ett har Centerra
Gold Inc. valt att utnyttja möjligheten att
öka sin andel i projektet genom att investera ytterligare 4 MUSD i detta joint venture för att få en 70% andel i projektet.
Intäkter, resultat och finansiell
ställning för koncernen
Intäkter och resultat
Nettoresultatet hänförligt till ägarna av
moderbolaget under 2010 uppgick till

7 964 TSEK (146 933) vilket motsvarar 1,58 SEK per aktie (85,37). Det bör
noteras att vinsten för 2009 innehåller
en upplösning av negativ goodwill om
195 396 TSEK. Nettoresultat för 2009 exklusive upplösning av negativ goodwill var
-48 539 TSEK.
Intäkter från guldförsäljningen under 2010
uppgick till 214 037 TSEK (155 800) och
förändringen i pågående arbete och färdiga produkter uppgick till 15 097 TSEK
(3,009). Den totala volymen guld som såldes under året uppgick till 730 kg (666 kg).
Övriga rörelseintäkter för året uppgick till
35 838 TSEK (1 649) och bestod huvudsakligen av vinsten från avyttring av dotterföretag, 29 131 TSEK. En totalsumma
om 18 153 TSEK av prospekteringskostnader aktiverades under 2010 (10 750).
Rörelsekostnaderna för 2010 uppgick till
249 346 TSEK (198 984) och rörelseresultatet uppgick till 33 779 TSEK (167 710).
Netto finansiella poster uppgick till
-16 671 TSEK (-23 484) för året.
Summa inkomstskatt för året var -9 420
TSEK (2 707) och nettovinsten för året
hänförlig till minoritetsandelar var -276
TSEK (76).
Investeringar, likviditet och finansiering

Under 2010 investerade koncernen
18 153 TSEK (10 750) i immateriella tillgångar och 88 232 TSEK (80) i materiella
anläggningstillgångar. Huvuddelen av investeringarna hänför sig till den pågående
konstruktionen av lakningsanläggningen
vid Tardanfyndigheten.
Konsoliderade likvida medel i koncernen
den 31 december 2010 uppgick till 22 230
TSEK (22 732). Erhållna likvida medel från
nyemissioner efter transaktionskostnader
uppgick 86 803 TSEK (-) och nettokassaflödet från upptagna lån och amorteringar
uppgick till 104 161 TSEK (26 862).
Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Central Asia Gold AB är som ett mindre
mineralföretag agerande i ett tidigt skede i
Ryssland utsatt för betydande risker. Vissa
av dessa är branschspecifika medan andra
är generella eller relaterade till affärsklimatet i Ryssland. Nedan beskrivs de för närvarande största osäkerhetsfaktorerna enligt
styrelsens bedömning:

Koncernens verksamhetsmiljö

Central Asia Gold har för närvarnade enbart verksamhet i Ryssland. Trots att det
har skett förbättringar i ekonomiska trender i den ryska federationen fortsätter landet att visa upp vissa tydliga drag för en
tillväxtmarknad, särskilt relativt hög inflation. Skatt-, valuta och tullagstiftningen i
Ryssland är föremål för varierande tolkningar och förändringar som kan uppkomma ofta. Rysslands ekonomiska perspektiv
är främst beroende av att bevara eller förändra landets policy i fråga om effektivitet
i ekonomiska mått, finansiella verktyg och
monetär policy, liksom av utvecklingen av
skattemässiga, lagliga och politiska system.
Geologiska risker

De utvinningsbara guldreserverna för
guldprospektering och produktionsbolag
påverkas av geologiska och ekonomiska
faktorer. Uppskattningarna av reserverna
är därför alltid avhängiga av det internationella guldpriset, kostnaderna förknippade
med utvinningen av guld etc. Därför kan
alla guldföretags uppskattade guldreserver
förändras när som helst. I synnerhet CAG
AB-koncernens alluviala dotterföretag är
känsliga för kostnadsökningar.
Legal miljö

CAG verkar i den komplicerade och föränderliga legala miljön i Ryssland.
CAG AB:s dotterföretag Artelj Lena LLC
är inblandat i diverse tvister med en grupp
tidigare medlemmar av arbetarkollektivet
Artelj Lena innan det omvandlades från
producentkollektiv till bolag (LLC). Frågeställningen rör perioden innan CAG
AB förvärvade Artelj Lena LLC. Frågan är
komplicerad då ärendet avser en numera
icke existerande juridisk person, Arbetarkollektivet Artelj Lena. Tvisten resulterade
i ett antal domstolsbeslut under det förra
verksamhetsåret. I ett flertal fall förlorade
de tvistande före detta medlemmarna av
arbetarkollektivet. I ett fall ledde dock ett
domstolsbeslut till att några före detta arbetare blev registrerade som ägare till 5,3%
av det nu ombildade bolaget LLC Artelj
Lena. På basis av det ovannämnda gör
CAG AB: ledning bedömningen att alla
åtal mot Artelj Lena LLC kanske inte kan
klaras i framtiden. CAG AB:s and Artelj
Lenas juridiska ombud vidtar ett omfattande juridisk arbete som syftar till att minimera effekterna av detta minoritetsfall.

Det finns dock ingen garanti för att inte
ytterligare före detta medlemmar kan göra
ytterligare försök att ta tillbaka sina rättigheter. Det finns en viss risk för att minoriteten fortsätter att överklaga beslutet.
Den ryska skattelagstiftningen är föremål
för diverse tolkningar och ofta förekommande förändringar. CAG:s lednings tolkning av skattelagstiftningen, tillämpad på
CAG:s transaktioner och verksamhet, kan
i framtiden bestridas av ryska myndigheter. Som ett resultat av det kan betydande
ytterligare skatter, straffavgifter och böter
utfördas.
Ledningen anser att informationen i denna rapport är den mest korrekta baserat på
ledningens kunskap och erfarenhet
Miljörisker

Miljömedvetenhet är en central fråga för
ett företag som är aktivt inom områden
som inbegriper miljörisker. Det mesta av
CAG:s verksamhet bedrivs på landområden som är känsliga för gruvproduktionens påverkan. För att försöka minimera
de negativa effekterna av CAG:s verksamhet på miljön har CAG fokuserat på att ta
till sig innovativ teknik, fortlöpande optimera användning av resurser och minska
industriavfallet.
Under 2010 använde alla CAG AB:s dotterföretag, i enlighet med rysk lagstiftning,
ett system för att följa upp kvaliteten på
luft och vatten i närheten av produktionsanläggningarna. Ansvaret för en miljömässig produktionssäkerhet ligger på utbildade
miljöproffs.
CAG-koncernen utvärderar regelbundet
sina förpliktelser enligt ryska miljöregler.
Vartefter förpliktelserna bestäms, tillämpas
de direkt. Potentiell förpliktelse, som kan
uppkomma som ett resultat av förändringar av befintliga regler, civilrätt eller lagstiftning kan inte uppskattas, men skulle kunna
vara omfattande.
I mars 2011 har CAG-koncernen tilldömts
en straffavgift om MRUR 1 av de ryska
miljömyndigheterna för att ha använt cyanid innan tillstånd för användande av cyanid beviljats. Ansökan om tillstånd för användande av cyanid har gjorts under 2010
och beviljande av detta tillstånd förväntas
under 2011. Frånsett detta anser inte koncernledningen att det finns några betydande skulder för miljöförstöring per den 31
december 2010.

Miljöpolicy

CAG har utvecklat en miljöpolicy för att
minimera den skadliga inverkan på miljön,
enligt följande:
1. Följa miljölagstiftning och regelverk
antagna i de regioner där verksamhet
bedrivs
2. Kommunicera miljöpolicyn till våra
anställda
3. Identifiera miljöriskerna och förhindra
dem
4. Implementera teknik som begränsar
användningen av farliga material
5. Genomföra regelbundna granskningar
för att bedöma och försäkra sig om efterlevnad av denna policy
6. Följa upp miljöpåverkan på de platser
där verksamhet bedrivs
7. Ta hand om avfall med minsta möjliga
skada på miljön.
Finansiell riskhantering
Policy för hantering av finansiella risker
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker:
a) marknadsrisk (omfattande valuta och
guldprisrisk, tidsglapp, omräkningsexponering och ränterisk), b) kreditrisk och c)
likviditetsrisk inklusive kapitalrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de
finansiella marknaderna och eftersträvar att
minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

för närvarnade befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och att soliditeten således
måste hållas på en relativt hög nivå. Styrelsen anser för närvarande att koncernens
soliditet, åtminstone under inledningsfasen
(innan produktionen i stor skala har kommit i gång) ska vara minst 50% inklusive
minoritetsandel av eget kapital. Per den 31
december 2010 uppgår koncernens soliditet till 63,6%, vilket anses vara tillfredsställande i den nuvarande situationen.
Likviditetshantering

Kassaflödesprognoser görs i koncernens
rörelseenheter och ackumuleras av koncernens finansiella ledning. Koncernens
finansiella ledning prognostiserar löpande
koncernens likviditetsbehov för att säkerställa att man har tillräckligt med likvida
medel för att klara operationella behov
och låneåtaganden. Sådana prognoser tar
hänsyn till koncernens planerade skuldfinansiering, efterlevnad av lånevillkor och
lokala regler.
Eventuell överskottslikviditet skall som
huvudregel placeras på inlåningskonto eller i kortfristiga räntebärande instrument
utan betydande kreditrisk. Då CAG AB
befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede
har inte bolaget någon överskottslikviditet.
Alla rörelsekapitalbesparingar investeras i
prospekteringsaktiviteter och ytterligare
utvecklingsprocesser.
Utdelningspolicy

Koncernen försöker att motverka dessa
risker genom att försäkra sig om tillämplig kompetens i styrelse och bolagsledning.
Således arbetar bolaget proaktivt med att
genomföra lämpliga åtgärder för att motverka och hantera de risker som ovan uppräknas. Därtill rådgörs det emellanåt med
konsulter. Koncernen använder sig inte av
derivatinstrument för att säkra sig mot finansiella risker.

Central Asia Golds styrelse anser att utdelningar är viktiga och att man ska sträva
mot detta på längre sikt. Under inledningsfasen, dvs. under de närmaste räkenskapsåren måste man dock prioritera att uppnå
ett positivt kassaflöde. På längre sikt kan
attraktiva utdelningar ges, då man tar i
beaktande faktorer som koncernens finansiella ställning och investeringskrav.
Skattesituation

Koncernens bedömda riskexponering
hänförlig till finansiella risker finns i avsnittet om redovisningsprinciper på sidan
43 i denna rapport.
Finansiell policy och övrig
information
Kapitalstruktur
Frågor som rör kapitalrisker, optimal kapitalstruktur och kapitalkostnad är centrala i
alla företag. CAG:s styrelse försöker alltid
optimera kapitalkostnaden, men i enlighet
med ovanstående måste man också ta med
i beräkningen det faktum att koncernen

Det bör noteras att koncernen under
inledningsfasen inte förväntas uppvisa
betydande vinster. Enligt det ryska redovisnings- och skattesystemet är varje
dotterföretag ett individuellt skattesubjekt
och ett dotterföretags skattemässiga underskott kan inte kvittas mot ett annat dotterföretags skattemässiga vinster. Det kan resultera i att koncernen betalar inkomstskatt
trots att koncernen inte går med vinst. Den
aktuella skattesatsen i Ryssland är 20%.
Ryska guldproducenter betalar också en
mineralprospekteringsskatt på 6% baserat

på producerad volym guld multiplicerat
med det senaste försäljningspriset för guld
per ounce. Alla ryska dotterföretag betalar
också andra skatter, som egendomsskatt
och sociala avgifter.
Koncernen förväntar sig att få en begränsad betalning av inkomstskatt och en relativt hög mineralprospekteringsskatt under
de närmaste åren. Försäljning av guld i
Ryssland är för närvarande inte momspliktig. Köp av de flesta material och den
mesta maskinella utrustningen är föremål för ingående moms. Därför har CAG
AB:s dotterföretag vanligtvis betydande
momsfordringar.
Under 2010 var de sociala avgifterna i
Ryssland 26%. Från den 1 januari 2011 har
de ökat med 8% (från 26% till 34%). Skatten betalas dock bara tills varje anställds
ackumulerade lön uppgår till 463 TRUR
(ca 104 TSEK). För löner utöver detta belopp betalas 2% i sociala avgifter.
Omräkning av utländsk valuta

Den funktionella valutan för koncernens
enheter är den valuta som används i den
miljö där enheten är verksam. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor
(“SEK”), och dotterföretagens funktionella valuta är Ryska federationens valuta,
ryska rubel (“RUR”).
Koncernens intäkter är huvudsakligen i
US dollar (“USD”), eftersom det internationella guldpriset sätts i USD. Det ryska
guldpriset räknas sedan fram genom att det
globala guldpriset omräknas till RUR. Om
RUR stärkts betydligt mot USD är detta
därför negativt för CAG-koncernen. Men
eftersom koncernen redovisar kostnader
och intäkter i SEK kan den också påverkas
av RUR:s rörelser mot SEK. Under andra
kvartalet 2010 fluktuerade USD betydligt från USD/RUR 28,9 till USD/RUR
31,8. Senare under året stärktes RUR mot
USD och nådde nästan samma nivå i december som 1 januari 2010. SEK försvagades betydligt mot RUR i slutet av andra
kvartalet 2010, men har återhämtat sig betydligt mot slutet av året. I allmänhet hålls
koncernens eventuella överskottslikviditet
i RUR och SEK.
Transaktioner med närstående

I sin normala verksamhet ingår CAGkoncernen transaktioner med närstående
parter. Dessa transaktioner sker på en armlängds avstånd. Grunden till bedömningar
i detta sammanhang är prissättningen av

liknande typer av transaktioner med tredje
part, och en analys av effektiva räntenivåer.
Hedging av guldpriset

Gold är en global naturtillgång. Historiskt
sett har det varit stora fluktuationer i det
globala marknadspriset på guld. På senare
år har priset stigigt betydligt.
Marknadspriset på guld är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att avgöra
CAG AB:s lönsamhet. Under 2010 genomgick det globala guldpriset hög volatilitet med den lägsta nivån på 1 120 USD
i januari och det högsta på 1 450 USD per
troy ounce i december 2010. För hela året
2010 steg guldpriset med 19,5 procent
jämfört med 2009.
Utvecklingen av guldpriset kommer att
ha direkt inverkan på CAG AB:s finansiella situation. Det finns ingen garanti för
att guldpriset inte faller i framtiden. Om
guldpriset faller får det negativ inverkan på
CAG-koncernens finansiella ställning.
Central Asia Gold-koncernen avser som
huvudregel att inte syssla med hedging av
den egna guldproduktionen. Hedging kan
dock emellanåt tänkas uppkomma som ett
krav från kreditgivande banker.

Planering framåt
Central Asia Gold bedömer att guldproduktionen från koncernens olika produktionsenheter under 2011 kommer att ligga
i spannet 1 400–1 600 kg. Produktionsuppskattningen är något lägre än vad som
prognostiserades tidigare, beroende på förseningar i iordningställandet av lakningsanläggningen på Tardanfyndigheten.
Finansiell situation och antaganden
om fortsatt drift
Per den 31 december 2010 anser styrelsen att CAG har tillräckligt rörelsekapital
för finansieringen av verksamheten under
de närmaste tolv månaderna och har för
avsikt att koncernen skall fortsätta med
sin verksamhet i nuvarande omfattning.
CAG:s styrelse beaktar följande faktorer i
sin finansiella planering: befintliga kassatillgångar, kassaflöde från dotterföretagens
guldförsäljning, liksom befintliga lån och
utsikten om etablerade löften om krediter
från olika kommersiella banker. Styrelsen
arbetar aktivt med frågan om bolagets
långsiktiga finansiering.
Riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen i CAG-koncernen
Vid årsstämman den 28 juni 2010 godkändes riktlinjerna för ersättning till
bolagsledningen.

Ersättningen till koncernledningen kan
enligt riktlinjerna bestå av följande beståndsdelar: (i) fast lön, (ii) rörlig lön, (iii)
långfristiga incitament och (iv) försäkringsbara förmåner. Den röliga lönen ska
vara hänförlig till bolagets produktionssresultat, reserver och produktionsmål, samt
specifika mål inom varje chefs ansvarsområde. Den rörliga lönen ska betalas årligen och ska maximalt uppgå till två årliga
baslöner. Styrelsen har rätt att avvika från
dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns
särskilda anledningar till detta. Under 2010
har inga avvikelser från riktlinjerna gjorts.
Förslag till riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen i CAG-koncernen

Styrelsen föreslår att årsstämman den 31
maj 2011 principiellt godkänner riktlinjerna för ersättning till de högsta cheferna
i CAG-koncernen i enlighet med följande.
Bolagsstämman föreslås godkänna oförändrade principer för ersättning till bolagsledningen, förutom vad gäller maxnivån på
den rörliga lönen, där styrelsen föreslår att
nivån på den maximala rörliga ersättningen
ändras från två årliga baslöner till en.

Bolagsstyrningsrapport
Med bolagsstyrning avses det regelverk
och den struktur som finns för att på ett
effektivt och kontrollerat sätt styra och
leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrning syftar ytterst till att tillgodose
aktieägarnas krav på avkastning och att ge
samtliga intressenter fullgod och korrekt
information om bolaget och dess utveckling. Till grund för styrningen av Central
Asia Gold AB (publ), nedan kallat Central
Asia Gold, CAG eller Bolaget, ligger aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning,
bolagsordningen samt andra tillämpliga lagar och regler. Central Asia Gold AB (publ)
är ett svenskt publikt aktiebolag med säte
i Stockholm, Sverige. CAG är ett svenskt
gruvbolag med verksamhet i östra Sibirien
i Ryssland. Central Asia Gold AB bildades 2004 och noterades på NGM Equity,
Nordic Growth Market den 29 mars 2005.
Sedan 19 juli 2010 finns CAGs aktier noterade vid den svenska börsen NASDAQ
OMX First North. Aktien handlas under kortnamnet ”CAG”. CAG tillämpar
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
sedan 1 juli 2008, med undantag för avvikelser nedan. Koden bygger på principen
”följ eller förklara” vilket innebär att företag som tillämpar Koden kan avvika från
enskilda regler men skall då ange en förklaring till avvikelsen.
Styrning, ledning och kontroll av CAG
fördelas i enlighet med aktiebolagslagen
mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören.
Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i CAGs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som
är aktiebolagets högsta beslutande organ.
Årsstämma 2010
Årsstämman i CAG 2010 hölls måndagen
den 28 juni i Stockholm. Protokoll från
denna finns på www.centralasiagold.se.
I huvudsak fattades följande beslut:
• Styrelseledamöterna Lars Guldstrand,
Patric Perenius, Mike Nunn och Alice
Volgina beviljades ansvarsfrihet för
det gångna året. Ansvarsfrihet för det
gångna året beviljades inte för styrelseledamoten Maxim Kondratyukin eller
för styrelseledamoten och Verkställande
Direktören Preston Haskell, med hänsyn till hans båda roller som styrelseledamot och VD.
• Antalet ledarmöter i bolagets styrelse
2010 skall vara 5 utan suppleanter

• Till styrelse 2010 omvaldes följande
medlemmar: Preston Haskell, Lars
Guldstrand, Mike Nunn, Patric Perenius and Alice Volgina.
• Till styrelsen ordförande omvaldes Lars
Guldstrand.
• Styrelsens arvoden beslutades uppgå
till 40 TSEK vardera för Patric Perenius och Mike Nunn. Till de andra tre
styrelseledamöterna skall ersättning ej
utgå.
• Ersättning till bolagets revisor utgår enligt räkning efter träffad
överenskommelse
• Antog stämman huvudaktieägarnas
förslag till fastställelse om principer för
utseende av valberedning
• Antog stämman styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
• Beslutade stämman enligt styrelsens
förslag att utge 10 650 000 optioner,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till dotterbolaget LLC Tardan
Gold för ytterligare överföring av ett
begränsat antal av koncernens anställda.
• Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att via nyemission med
företrädesrätt för existerande aktieägare
att utöka Bolagets aktiekapital med
maximalt 158 878 125 SEK genom utgivande av upp till 141 225 000 aktier.
• Beslutade stämman att ge styrelsen fullmakt, om erbjudandet är fulltecknat, för
perioden upp till 31 augusti 2010, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att emittera maximalt 25 000 000
aktier om erbjudandet är övertecknat.
• Vidare beslutades det att styrelsen skulle
ges fullmakt att ta beslut om nyemission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra strategiska
förvärv och kompensera garanterna av
nyemissionen.
Årsstämma 2011
Årsstämma avhålls tisdagen den 31 maj
2011 i Näringslivets Hus, Storgatan 19,
Stockholm. Stämman börjar 15.00 varvid
insläppet påbörjas 14.30. Årsredovisningen
för 2010 kommer att finnas tillgänglig på
Bolagets hemsida från och med den 11 maj
2011.
Valberedning
Principerna för utseende av valberedningen antogs vid årsstämman den 28
juni 2010. Huvudägarna föreslår att bolagsstämman fastställer följande principer:
Bolaget skall ha en valberedning bestående
av styrelseordföranden samt fyra övriga le-

damöter representerande envar av de fyra
röstmässigt största ägarna. De till röstetalet
största aktieägarna kommer att kontaktas
på grundval av Bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppsvis) per den 31 oktober
2009. Den aktieägare som ej är registrerad i
VPC, och som önskar utnyttja sin rätt, skall
anmäla detta till styrelsens ordförande samt
kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens
ordförande skall snarast efter utgången av
oktober månad kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be
dem utse varsin ledamot. Om någon av
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot
till valberedningen skall nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på ägarrepresentanterna
och namnen på de aktieägare de företräder
skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om
annat vara den ledamot som representerar
den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, och om valberedningen anser att
det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.
Arvode skall ej utgå till valberedningens
ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och
avrapportering till bolaget.
Valberedningen skall till årsstämman lämna
förslag till: (i) val av stämmoordförande; (ii)
antal styrelseledamöter; (iii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter;
(iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter; (v) eventuell
ersättning för utskottsarbete; samt (vi) val
av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för tillsättande
av ny valberedning.
Namnen på ägarrepresentanterna skall offentliggöras på Bolagets hemsida snarast
efter att de har utsetts. Förslag kan skickas
till valberedning@centralasiagold.se eller
postas till Central Asia Gold AB Att: Election Committee, Engelbrektsplan 2, 4tr,
114 34 Stockholm. Valberedningen fram
till Årsstämman 2011 har bestått av: Lars
Guldstrand, Tom Baring som representant
för Bertil Holdings Ltd,Thomas Falck som
representant för Ellge Kapital i Stockholm
AB, Martin Diggle som representant för
Artradis Fund Management PTE Ltd, och

Mats Löfgren som representant för Commodity Quest AB.
Styrelse
Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för
Bolagets organisation och förvaltningen av
Bolagets angelägenheter samt skall fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens
finansiella situation. I styrelsens uppgifter
ingår bland annat frågor av materiell betydelse som affärsplaner med lönsamhetsmål,
budget, delårsrapporter och årsrapporter,
förvärv och försäljning av bolag, betydande
anskaffning eller försäljning av fastigheter,
etablering av viktiga policyer, strukturen
av interna kontrollsystem, och betydande
organisationsförändringar.
Styrelsens arbetsordning och
skrivna instruktioner gällande
finansiell rapportering och
arbetsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande
direktören.
Varje år upprättar CAGs styrelse en arbetsordning och skrivna instruktioner vad
gäller finansiell rapportering och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Dessa förfaranderegler gäller
bland annat styrelsens åligganden, minsta
antalet styrelsemöten per år, hur kallelse
till dessa möten sker och vilka dokument
som behöver distribueras före styrelsemötena och hur protokoll från mötena skall
upprättas. De skrivna instruktionerna för
finansiell rapportering reglerar det existerande rapportsystemet, eftersom Styrelsen
löpande behöver kunna bedöma Bolaget
och koncernens finansiella situation samt
arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören.
Styrelseordföranden
Central Asia Golds styrelseordförande har
under 2010 lett styrelsens arbete och sett
till att styrelsen har fullgjort sina åligganden.
Styrelseordföranden har fortlöpande följt
koncernens verksamhet och utveckling
genom kontakter med verkställande direktören samt genom sina egna frekventa möten eller samtal med dotterbolagscheferna.
Styrelsens ledamöter
I slutet av 2010 bestod Central Asia Golds
styrelse av fem ledamöter valda av årsstämman. Verkställande direktören är ledamot i
styrelsen. Styrelseledamöterna samt deras
oberoende från Bolaget och Bolagets styrelse presenteras mer utförligt längre ner i
detta dokument.

Styrelsens arbete under 2010
Under 2010 höll styrelsen 37 varav 29
hölls per capsulam och 3 per telefon. De
andra 5 mötena var fysiska möten.

Viktiga ärenden som har behandlats av
styrelsen under 2010 är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter, fastställande av affärsplan med därtill
hörande budget, följande frågor:
• Bolagets
finansiella
läge
och
likviditetssituation
• Strategiskt beslutsfattande
• Samarbete med Centerra Gold Inc.
• Omorganisation av ledningsgruppen
Styrelsens närvaro vid
sammanträden
Namn

Funktion

Lars Guldstrand

Styrelse
ordförande

Närvaro
37/37
37/37

Preston Haskell

Ledamot

Patric Perenius

Ledamot

37/37

Alice Volgina

Ledamot

29/37

Mike Nunn

Ledamot

27/37

Styrelsens arbetsfördelning
Ingen uttalad eller skriftlig arbetsfördelning har förekommit för styrelsens ledamöter under räkenskapsåret 2010.
Utskott i styrelsen
Styrelsen i CAG har valt att inte inrätta
speciella revisions- eller ersättningsutskott
under 2010. Styrelsen har funnit det mer
ändamålsenligt att låta hela styrelsen fullgöra utskottens uppgifter i både ersättnings- och revisionsrelaterade frågor. Dessa
frågor har avhandlats parallellt med ordinarie styrelsearbetet.

koncernchef för Central Asia Gold sedan
oktober 2009.
Ersättning till ledning
För information om ersättningspolicy samt
ersättningar till verkställande direktör, ledande befattningshavare och de övriga
anställda se not 2, i årsredovisningen för
2010.
Revisor
Årsstämman utser revisor i Bolaget vart
fjärde år. Revisorn har till uppgift att granska Bolagets årsredovisning och bokföring
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Till huvudansvarig
revisor och revisionsbolag valdes vid årsstämman 2008-06-12, för en period av 4
år (t.o.m. årsstämman 2012) auktoriserade
revisorn Johan Arpe vid revisionsbyrån
PricewaterhouseCoopers. Eftersom Johan
Arpe har önskat avsäga sig uppdraget har
Martin Johansson utsetts till huvudansvarig revisor för den återstående tidsperioden. Revisionen är utförd i enlighet med
god revisionssed i Sverige. Revision av
årsbokslut sker till största delen i januari
till april. Dock inleds processen genom
att bokslut för 9 månader börjar granskas
fr.o.m. oktober månad av bokslutsåret. Revisorn har under räkenskapsåret 2010 utfört en översiktlig granskning av företagets
niomånadersrapport.

Styrelsearvode
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman.
Vid årsstämman den 28 juni 2010 beslutades att arvodet för verksamhetsåret skall
utgå med 40 TSEK vardera till Patric Perenius and Mike Nunn. Till övriga tre styrelseledamöter skall ersättning ej utgå.

Styrelsens beskrivning av intern
kontroll avseende den finansiella
rapporteringen
Intern kontroll definieras ofta som en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och som utformas för att ge en rimlig försäkran om
att Bolagets mål uppnås inom kategorierna
ändamålsenlig och effektiv verksamhet,
tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Den interna kontrollen utgörs av
beståndsdelarna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och
kommunikation samt uppföljning.

Verkställande direktör och övrig
ledning
Verkställande direktören, tillika koncernchefen, har till uppgift att sköta den löpande förvaltningen av Bolaget. I styrelsens
skriftliga instruktioner fastställs arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör. Verkställande direktörens
arbete utvärderas en gång per år, senast
under styrelsemötet i november 2010. Preston Haskell är verkställande direktör och

Kontrollmiljö
Basen för intern kontroll är kontrollmiljön,
vilken innefattar den kultur som styrelse
och bolagsledning kommunicerar och verkar utifrån och som skapar disciplin och
struktur för övriga beståndsdelar inom intern kontroll. Kontrollmiljön utgörs framför allt av organisationsstruktur, ansvar och
befogenheter, ledningsfilosofi, etiska värderingar, medarbetarnas kompetens, policyer och riktlinjer samt rutiner. Ramver-

ken som omger Central Asia Golds styrelse
utgörs, förutom av relevant lagstiftning, av
ägarnas intentioner och Koden. Den formella beslutsordningen i koncernen utgår
från den ansvarsfördelning mellan styrelse
och VD som styrelsen årligen fastställer i
sina skriftliga instruktioner. Styrelsen har
utformat en arbetsordning för sitt arbete.
VD har möjlighet att delegera ett begränsat beslutsfattande till övriga ledande befattningshavare. Två styrelsemedlemmar i
förening har firmateckningsrätt.
Riskbedömning
All affärsverksamhet är förenad med risktagande. En strukturerad riskbedömning
möjliggör identifiering av de väsentliga
risker som påverkar den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen
samt var dessa risker finns inom organisationen. CAGs styrelse bedömer kontinuerligt Bolagets riskhantering. I detta arbete ingår att bedöma vilka förebyggande
åtgärder som skall vidtas för att minska
Bolagets risker, vilket bland annat innebär
att tillse att Bolaget är tillbörligt försäkrat
och att Bolaget har erforderliga policyer
och riktlinjer. I årsredovisningen återfinns
styrelsens redovisning och bedömning av
riskfaktorerna under rubriken – Väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer
Kontrollaktiviteter
Kontrollåtgärder behövs för att förebygga,
upptäcka och korrigera fel och avvikelser.
CAGs ekonomifunktion sammanställer
varje kvartal finansiella rapporter där resultat och kassaflöde för den gångna perioden
redovisas på dotterbolagsnivå samt på koncernnivå. Avvikelser mot budget och prognos analyseras och kommenteras.

Dokumenterade processer finns för framtagande av underlag till de finansiella
rapporterna.
Information och kommunikation
Central Asia Gold har en informationspolicy, vilken innefattar riktlinjer för såväl
intern som extern information från Bolaget. Extern information lämnas i enlighet
med börs- och värdepapperslagstiftning,
övriga tillämpliga lagar och förordningar,
Finansinspektionens föreskrifter samt noteringsavtalet med NASDAQ OMX First
North. Bolaget ger marknaden fortlöpande information om viktiga händelser
i koncernen inklusive finansiell ställning.
Informationen lämnas i form av delårsrapporter och årsredovisning. Vidare utges
pressmeddelanden om nyheter och hän-

delser som bedöms vara kurspåverkande.
Samtlig finansiell information och övriga
pressmeddelanden publiceras via GlobeNewswire till mottagare inom finans- och
dagspress, nyhetsbyråer, analytiker samt på
Bolagets hemsida. Relevant information
till CAGs medarbetare distribueras via epost. Intern spridning av kurspåverkande
information sker först efter att Central Asia
Gold har publicerat motsvarande information till aktiemarknaden. Vidare ansvarar
varje chef för att förmedla sina medarbetare sådan information som skall spridas i
organisationen.
Uppföljning
Finansiell uppföljning sker kvartalsvis av
samtliga resultatenheter och på koncernnivå. Därtill erhåller koncernledningen operativa rapporter på vecko- och månadsbasis. Uppföljning sker sedan mot budget.
CAG är ett gruvföretag i tidigt skede, varför det f n inte avges några resultat- eller
omsättningsprognoser externt. Istället avges i bokslutskommunikén i februari varje
år målsättningar i fråga om helårsvolymen
av förväntad guldproduktion. Denna målsättning revideras sedan så ofta det bedöms
nödvändigt. Då guldproduktionen f n är
starkt säsongsbunden sker så vanligtvis tidigast under sommarmånaderna då produktionen på allvar är inledd. Styrelsen
utvärderar kontinuerligt den information
som företagsledningen lämnar. VD redovisar månadsvis för styrelsen uppföljning av
verksamhetsmässiga mål i affärsplanen. Däremot har Bolaget valt att inte ha en särskild internrevisionsfunktion. Med tanke
på bolagets storlek, finner bolaget att det
inte är försvarbart med en internrevisionsfunktion. Om styrelsen finner det motiverat kommer den interna kontrollen att
ytterligare utökas. Frågan om en särskild
internrevision prövas av styrelsen årligen
och kommer att prövas på nytt under 2011.
Styrelseledamöter under
verksamhetsåret 2010
Lars Guldstrand (född 1957)

Styrelseordförande, invald 2009
Lars Guldstrand är svensk medborgare,
född 1957, med mer än 25 års erfarenhet av
internationellt ledarskap och investeringar
inom telekom, media och teknologi. Han
har också deltagit i så kallade turnarounds,
företagsrekonstrueringar och M&A aktiviteter inom ett antal av andra sektorer inklusive finans och internet. Under sin karriär har Guldstrand haft ledande positioner

i ett antal privatägda och publika noterade
bolag i såväl Europa som USA, inklusive
Eniro AB. Lars Guldstrand är partner och
ordförande i GKL Growth Capital AB,
Eco Energy, Scandinavia Centum Finance
Services International AB, KMW Energi
AB och G-Life AB.
Han är vidare styrelsemedlem i Loxystem
AB och Amari Resources Ltd. Lars Guldstrand har en MBA-examen från California Coast University, Kalifornien, USA.
Aktier i Central Asia Gold: 370 287 via
bolag
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning: Nej
Preston Haskell

(se beskrivning under företagsledning
nedan)
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning: Nej
Alice Volgina (född 1966)

Styrelseledamot, invald 2009
Rysk medborgare, född 1966. Alice har
examen som översättare i engelska vid
Moskvas lingvistiska universitet. Hon
är sedan 1999 partner samt Finanschef i
Preston Haskells Investmentgrupp Colliers International. Mellan 1996–1999 arbetade hon som vice VD i HIB Limited
och 1988–1996 vid tullen på Sheremetovo,
flygplatsen i Moskva.
Aktier i Central Asia Gold: 0
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning: Nej
Mike Nunn (född 1959)

Styrelseledamot, invald 2009
Mike Nunn, en sydafrikans gruventreprenör född 1959, är grundare av Amari Holdings, ett bolag som drog affärsmässig nytta
av hans erfarenhet och framgång i råvaruindustrin och sitt omfattande afrikanska
affärsnätverk.
Mike Nunn är en global pionjär inom
Tanzanitbranschen. Tanzanit är en ädelsten. Som grundare och tidigare VD för
TanzaniteOne Ltd (listad på AIM i London) utvecklade han en lokal verksamhet
till en världsledande producent och marknadsledare för tanzanite. Nunn grundade
också the Tanzanite Foundation som är
en branschorganisation och ansvarig för
den globala marknadsföringen av tanzanit.
Andra råvaruverksamheter där Nunn har
varit delaktig i utvecklingen inkluderar
räddningen av MDM, en gammal gruvingenjörsfirma, som därefter utvecklats till en
ledande afrikansk gruvkonsultverksamhet
och vars aktier noterades på AIM 2008. År
2005 grundade Nunn Xceldiam Ltd, ett
Angolanskt diamantprospekteringsbolag
som framgångsrikt listades på AIM 2006
och sedan avyttrades till Petra Diamonds.
Nunn konsoliderade en del av sina intressen i gruvindustrin i mitten av 2006 och
skapade AMARI, ett Afrika-fokuserat
gruv- och råvaruinriktat riskkapitalbolag,
som nu har intressen i guld, platina, uran,
mangan, nickel, kol och järnmalm. Nunn
är för närvarande arbetande styrelseordförande i AMARI och är baserad i Johannesburg, Sydafrika.

Patric Perenius (född 1951)

Styrelseledamot, invald 2004
Patric Perenius är svensk medborgare, född
1951. Patric har en examen som Bergsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm (1977). Efter att ha arbetat med
oljeutvinning hos Swedish Petroleum Exploration och Norsk Hydro medverkade
Patric i grundandet av flera olje- och mineralutvinningsbolag, till exempel Secab,
Tricorona, Aurex, Gexco, Yield Archelon
och Svenska Capital Oil och Geotermica.
Patric Perenius är idag vid sidan av Central Asia Gold AB även styrelseledamot i
Archelon Mineral, Commodity Quest,
Nordic Iron Ore och Geotermica.

Teckningsoptioner i Central Asia Gold:
1 872 500 via bolag
VDs samtliga väsentliga uppdrag utanför
bolag är godkända av styrelsen.
Pavel Olishevsky

Operativ chef (COO)
Pavel är rysk medborgare född 1973. Pavel
har en Masters utbildning inom Kemi (MS
degree in Chemistry) från Georgetown
University i Washington, DC, och som
finansanalytiker (Chartered Financial Analyst, CFA) med gedigen erfarenhet inom
gruvnäringen, senast ansvarig för uppbyggnaden av en gruvverksamhet inom
fluroitbrytning.

Aktier i Central Asia Gold: 48 130
Aktier i Central Asia Gold: 0
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning: Ja

Stefan Egerstad

Ekonomichef (CFO)
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning: Ja

Samtliga styrelseledamöter förutom Patric
Perenius tillträdde styrelsen på den extra
bolagsstämman den 12 mars 2009, i samband med samgåendet med New Mining
Company.
Koncernledning
Preston Haskell (född 1966)

Verkställande direktör och koncernchef,
styrelseledamot i Central Asia Gold AB
sedan 2009.

Stefan är svensk medborgare född 1969.
Stefan har en MBA examen och har gedigen erfarenhet från ledande positioner
inom affärsvärlden med särskilt fokus på
Ryssland. Han har varit ekonomichef
på Zodiak Television AB i Sverige, VD
för CEO MEGA Belaya Dacha OOO,
ett samarbete mellan IKEA och ”Belaya
Dacha” koncernen i Ryssland, ekonomi
chef och direktör i Bonny Allied Industries
Ltd i Nigeria och auktoriserad revisor hos
PwC i Sverige. Bolaget har underteckat ett
anställningsavtal med Stefan Egerstad. Stefan beräknas påbörja sin anställning under
våren 2011.
Aktier i Central Asia Gold: 0

Aktier i Central Asia Gold: 0
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0
Oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning: Ja

Preston Haskell är amerikansk medborgare, född 1966 och har varit verksam som
affärsman i Ryssland sedan 1990-talets
början.
Haskell är också ledamot av styrelsen för
Fleming Family and Partners Real Estate
Development Fund Ltd.
Preston Haskell har en examen i ekonomi
från University of Southern California i
USA.
Aktier i Central Asia Gold: 10 111 500 via
bolag

Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0
Långsiktiga incitament
Styrelsen utvärderar regelbundet behovet
av långsiktiga incitamentsprogram. För
närvarande finns det inga utestående incitamentsprogram i bolaget.

Enligt beslut från Årsstämman den 28 juni
2010 har 10 650 000 teckningsoptioner
berättigande till 1 006 500 aktier emitterats
till dotterbolaget LLC Tardan Gold. Teckningsoptionerna kommer att användas som
incitamentsprogram för nyckelpersonal.

Avvikelser från svensk kod för
bolagsstyrning
Central Asia Gold AB väljer att avvika från
koden på följande punkter:

Hela styrelsen utgör revisions- och ersättningsutskott. Med tanke på den tydliga
ägarsituationen, deltar även Preston Haskell, bolagets VD och majoritetsaktieägaren i utskottens arbete.
Under 2010 har styrelsen inte haft något
möte med bolagets revisor utan närvaro av
verkställande direktören och annan person
från bolagsledningen. Styrelsens bedömning har i det här fallet varit att frågorna
varit av sådan karaktär att det bedömts
lämpligt och effektivt att låta VD och
bolagsledningen medverka i möten med
revisorn.
Väsentliga händelser efter
rapportperioden
Artelj Lena LLC
Styrelsen har beslutat att undersöka olika
strategiska scenarios för Artelj Lena LLC
med tanke på den historiska underproduktionen och den höga kostnaden för
gruvbrytning av projektet. Olika utträdesalternativ har utvärderats och i februari
2011 har CAG AB ingått partnerskap med
en specialist på alluvial brytning, LLC Sibirskoe Zoloto. Enligt kontraktet kommer
partnern att vara ansvarig för gruvdrift och
för att täcka kostnader under 2011, och i
utbyte få 85% av Artelj Lenas intäkter. Artelj Lena LLC producerade 164 kg guld
under 2010, vilket var ungefär 40% mindre
än föregående år.

Ett aktieöverlåtelseavtal avseende en aktieandel om 3% i LLC Artel Lena skrevs under mellan LLC Lena Gold och LLC Tardan Gold i augusti 2010. I mars 2011 har
LLC Tardan Gold köpt tillbaka dessa 3%
av aktierna i LLC Artel Lena för samma
belopp som de såldes 2010.
I april 2011 har ett aktieöverlåtelse avtal
mellan LLC Tardan Gold och LLC Sibirskoe Zoloto tecknats avseende aktier
motsvarande 30% i LLC Artelj Lena för en
köpeskilling om 30 MRUR.

Kreditfacilitet från närstående parter

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 tjäna CAG ABs korttidsbehov
av rörelsekapital. Förfallodagen för kreditfaciliteten är september 2012.
Moderbolag
Moderbolaget är ett holdingbolag utan
betydande verksamhet. Det stödjer dotter
bolagen med finansiering, investor relations och strategiska beslut, etc. Det har
dock inga inkomster annat än övriga rörelseintäkter och ränta på lån till dotterbolag
och på bankkonton.

Övriga rörelseintäkter under 2010 uppgick till 13 441 TSEK (0) och utgjordes till
största delen av vinsten från försäljningen
av LLC Kara Beldyr om 7 762 TSEK och
återvunnen ingående mervärdesskatt om
5 009 TSEK. Rörelsekostnader uppgick
till 7 951 TSEK (10 641). Nettoresultatet
uppgick till -10 187 TSEK (-12 281).
Moderbolaget investerade under året totalt
198 447 TSEK i sina dotterbolag (lämnade
aktieägartillskott och lån) (43 214). Likvida
medel uppgick vid slutet av rapportperioden till 10 945 TSEK (14 794).
Förslag till vinstdistribution
Koncernens egna kapital uppgick vid årsslutet 2010 till 405 511 TSEK, varav aktiekapitalet är 180 191 TSEK.

I moderbolaget uppgår aktieägarnas fria
egna kapital till:
SEK
Överkursfond

568 685 251

Balanserade vinstmedel

-68 917 598

Nettoresultat för året

-10 186 885

Totalt fritt eget kapital

489 580 768

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att moderbolagets ansamlade förlust
överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Koncernens resultaträkning
(alla belopp i TSEK)

Not

2010-01-01
– 2010-12-31

2009-01-01
– 2009-12-31
Omräknat*

Intäkter
Intäkter vid försäljning av guld
Aktiverat arbete för egen räkning

8

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor
Övriga rörelseintäkter
Upplösning av negativ goodwill

214 037

155 800

18 153

10 750

15 097

3 099

1

35 838

1 649

21

–

195 396

283 125

366 694

Rörelsekostnader
Externa kostnader

2

- 153 634

-120 035

Personalkostnader

3

-72 403

-55 745

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

4

-23 309

-22 812

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

4

–

-392

- 249 346

-198 984

33 779

167 710

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

5

1 280

1 281

Finansiella kostnader

6

-17 951

-24 765

17 108

144 226

-9 420

2 707

7 688

146 933

Resultat före skatt
Inkomstskatt

7

Årets resultat
Resultat hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget

7 964

146 857

Minoritetsintressen

28

-276

76

Resultat per aktie före utspädning, SEK

18

1,58

85,37

1,58

85,37

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

16 016 987

1 765 313

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret

Antal aktier vid räkenskapsårets slut

5 026 107

1 720 246

Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning

5 026 107

1 720 246

* Omräknat i enlighet med not 29.

Koncernens rapport över totalresultat
(alla belopp i TSEK)

Not

2010-01-01
– 2010-12-31

2009-01-01
– 2009-12-31
Omräknat*

Årets resultat

7 688

146 933

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
Årets totalresultat

-16 320

3 612

-8 632

150 545

-8 356

150 469

-276

76

Årets totalresultat hänförligt till:
Aktieägare I moderbolaget
Minoritetsintressen
* Omräknat i enlighet med not 29.

Koncernens balansräkning
(alla belopp i TSEK)

Not

2010-01-01
– 2010-12-31

2009-01-01
– 2009-12-31
Omräknat*

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Gruvrättigheter och kapitaliserade prospekteringskostnader

8

154 301

149 218

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

9

28 278

38 583

Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier

10

61 687

58 125

Pågående konstruktionsarbeten

11

53 122

4 649

143 087

101 357

Andelar i Joint Venture

13

19 165

–

Långfristiga lånefordringar

13

5 602

484

Uppskjuten skattefordran

7

36 171

37 117

358 326

288 176

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

167 772

90 070

Kundfordringar

16

2 467

2 480

Lånefordringar

556

1 468
36 795

Övriga fordringar

17

53 111

Förutbetalda kostnader

17

33 026

4 086

Likvida medel

22

22 230

22 732

Summa omsättningstillgångar

279 162

157 631

SUMMA TILLGÅNGAR

637 488

445 807

Aktiekapital

180 191

176 531

Övrigt tillskjutet kapital

143 705

-66 031

Valutakurs reserv

-11 404

4 915

Balanserat resultat

91 614

83 649

404 106

199 064

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

18

SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE
Minoritetsintresse

28

SUMMA EGET KAPITAL

1 405

1 681

405 511

200 745

39 933

LÅNG-FRISTIGA SKULDER
Uppskjuten skatteskuld

7

45 570

Avsättningar

19

5 599

5 228

Långfristiga lån

20

10 113

91 682

–

4 051

61 282

140 894

Leverantörsskulder

31 041

21 080

Skatteskulder

12 335

9 964

113 535

62 067

6 135

2 036

7 649

9 021

Summa kortfristiga skulder

170 695

104 168

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

637 488

445 807

Andra långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån

20

Andra kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

STÄLLDA PANTER

24

27

Bankmedel
Anläggningstillgångar
ANSVARSFÖRBINDELSER
* Omräknat i enlighet med not 29.

27

50

50

53 336

7 381

31 436

Inga

Koncernens förändringar i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(alla belopp i TSEK)

Not

Ingående eget kapital 2009-01-01

Aktie
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Valutakurs
reserv

Balanserat
resultat

106 125

-104 497

1 303

-63 208

Årets nettoresultat*
Omräkningsdifferens

3 612

Summa totalresultat, brutto*

3 612

Aktieägartillskott

Minoritetsandel

-60 277

146 857

76

146 933

146 857

76

150 545

1 605

40 441

83 649

1 681

200 745

7 964

-276

3 612

70 036

Apportemission för förärv av CAG gruppen
Utgående balans 2009-12-31*

70 406

-31 570

176 531

-66 031

Totalt eget
kapital

70 036
4 915

Årets nettoresultat
Omräkningsdifferenser

-16 319

Summa totalresultat, brutto

-16 319

7 688
-16 319

7 964

-276

-8 632

Nedsättning av aktiekapital

18

-156 671

156 671

–

Nyemission

18

160 331

67 829

228 160

-14 764

-14 764

Kostnader för nyemission
Utgående eget kapital 2010-12-31
* Omräknat i enlighet med not 29.

180 191

143 705

-11 404

91 614

1 405

405 511

Koncernens kassaflödesanalys
(alla belopp i TSEK)

Not

2010-01-01
– 2010-12-31

2009-01-01
– 2009-12-31
Omräknat*

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat

33 779

167 710

-6 391

-172 584

-10 894

-1 964

–

-328

16 494

-7 166

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

-77 702

10 789

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

-45 243

34 459

9 598

-33 512

-113 347

11 736

-96 853

4 570

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

23

Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av skulder
Summa förändring rörelsekapital
Kassaflöde använt i den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

14 091

–

8

-18 153

-10 750

9-11

-88 232

-80

–

7 885

Investeringar i dotterföretag
Erhållna räntor
Lämnade lån
Erhållna amortering på lämnade lån
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten

–

16

-5 881

-6 070

2 955

264

-95 220

-8 735

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagna lån

170 129

55 690

Amortering av lån

-65 968

-28 862

Nyemissioner, efter avdrag för emissionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

86 803

–

191 234

26 828

-839

22 663

Likvida medel vid periodens början

22

22 732

144

Kursdifferens i likvida medel

22

337

-75

Likvida medel vid periodens slut

22

22 230

22 732

* Omräknat i enlighet med not 29.

Moderbolagets resultaträkning
(alla belopp i TSEK)

Not

2010-01-01
– 2010-12-31

2009-01-01
– 2009-12-31

1

13 441

–

Intäkter
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Externa kostnader

2

-7 009

-9 277

Personalkostnader

3

-942

-970

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

4

–

-2

Nedskrivningar av licenser

4

–

-392

5 490

-10 641

Rörelseresultat
Finansiellt resultat

5

28 587

13 529

Finansiella kostnader

6

-43 738

-15 169

-9 661

-12 281

-526

–

-10 187

-12 281

Resultat per aktie före utspädning, SEK

2,03

-7,14

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

2,03

-7,14

Resultat efter finansiella poster
Skatt

7

Årets resultat

16 016 987

1 765 313

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret

Antal aktier vid räkenskapsårets slut

5 026 107

1 720 246

Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning

5 026 107

1 720 246

Moderbolagets rapport över totalresultat
(alla belopp i TSEK)
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat

Not

2010-01-01
– 2010-12-31

2009-01-01
– 2009-12-31

-10 187

-12 281

–

–

-10 187

-12 281

Moderbolagets balansräkning
Not

2010-01-01
– 2010-12-31

2009-01-01
– 2009-12-31

Andelar i dotterföretag

12,14

443 993

429 915

Andelar i Joint Venture

13,14

11 438

–

Lån till dotterföretag

15

274 563

89 085

Lån till Joint Venture

13

5 487

–

735 481

519 000

(alla belopp i TSEK)
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga kortfristiga fordringar

17

574

657

Förutbetalda kostnader

17

64

84

Likvida medel

22

10 945

14 794

11 583

15 535

747 064

534 535

Aktiekapital

180 191

176 531

Reservfond

68 032

68 033

248 223

244 564

Överkursfond

568 685

313 198

Balanserat resultat

-68 917

-56 637

Årets resultat

-10 187

-12 281

Totalt fritt eget kapital

489 581

244 280

SUMMA EGET KAPITAL

737 804

488 844

6 398

14 802

6 398

14 802

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

18

Bundet eget kapital

Totalt bundet eget kapital
Fritt eget kapital

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga lån

20

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Kortfristiga lån

20

Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

24

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 070

344

–

29 982

15

36

672

314

105

213

2 862

30 889

747 064

534 535

STÄLLDA PANTER
Bankmedel

27

50

50

ANSVARSFÖRBINDELSER

27

Inga

Inga

Moderbolagets förändringar i eget kapital
(alla belopp i TSEK)

Not

Ingående eget kapital 2009-01-01

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserade
vinstmedel

Årets resultat

Total eget
kapital

106 125

68 032

204 375

-27 690

-28 947

321 895

-28 947

28 947

Överföring av föregående års
resultat
Summa årets totalresultat

-12 280

-12 280

Minskning av kvotvärde

-79 594

79 594

Nyemission

150 000

30 000

180 000

-771

-771

Kostnader för nyemission
Utgående eget kapital 2009-12-31

176 531

68 032

313 198

-56 637

-12 280

488 844

Ingående eget kapital 2009-01-01

176 531

68 032

313 198

-56 637

-12 280

488 844

-12 280

12 280

Överföring av föregående års
resultat
Summa årets totalresultat

-10 187

Minskning av aktiekapital

18

-156 671

Nyemission

18

160 331

156 671

Kostnader för nyemission
Aktieägartillskott
Utgående eget kapital 2010-12-31

180 191

-10 187

68 032

67 829

228 160

-14 764

-14 764

45 751

45 751

568 685

-68 917

-10 187

737 804

Moderbolagets kassaflödesanalys
(alla belopp i TSEK)

Not

2010-01-01
– 2010-12-31

2009-01-01
– 2009-12-31

5 490

-12 281

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

23

Betalad ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

-8 392

2

-2

-3 197

-2 904

-15 476

Förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(+)/ökning(-) av skulder
Kassaflöde använt i den löpande verksamheten

104

-608

1 392

-1 344

-1 408

-17 428

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investering i dotterföretag

12

-8 892

–

Utlåning till dotterföretag

15

-189 555

-41 795

Erhållen ränta
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten

130

83

-198 317

-41 712

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter
86 803

-1 570

Upptagna lån

Nyemission efter avdrag för emissionskostnader

110 125

44 784

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

196 928

43 214

Förändring vid likvida medel

-2 797

-15 926

Likvida medel vid periodens början

22

14 794

30 456

Kursdifferens i likvida medel

22

-1 052

264

Likvida medel vid periodens slut

22

10 945

14 794

Redovisningsprinciper
Allmän information
Central Asia Gold AB (publ) (”CAG AB”,
”Moderbolaget” eller ”Bolaget”) och dess
dotterföretag (sammantaget ”Koncernen”,
”CAG” eller ”the CAG Group”) prospekterar och producerar för närvarande mineralet guld i olika regioner i den ryska
federationen. Guldförsäljningen uppgick
till 730 kg under 2010. Moderbolaget
är ett publikt aktiebolag registrerat i och
med säte i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Engelbrektsplan 2, v 4, 114 34
Stockholm.

CAG AB noterades på den svenska börsen NGM Nordic Growth Market den
29 mars 2005, och är sedan 19 juli 2010
noterad på den svenska börsen NASDAQ
OMX First North Premier. Antalet aktie
ägare är för närvarande omkring 3 800.
Styrelsen har den 11 maj 2011 godkänd denna koncernredovisning för
offentliggörande.
Sammanfattning av väsentliga
redovisningsprinciper
De mest väsentliga redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan.
Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Central Asia
Gold-koncernen är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen och i enlighet
med internationella redovisningsprinciper,
IFRS samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committe, IFRIC, sådana de har antagits av EU, samt i enlighet med Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation
RFR 1 “Kompletterande redovisningsregler för koncernen”.

De finansiella rapporterna för 2010 är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen och Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 “Redovisning för juridiska
personer”.
Nya IFRS och tolkningar
(a) Nya och ändrade standarder som
antagits av koncernen:
IFRS 3 (reviderad), ”Rörelseförvärv”, och
följdenliga ändringar av IAS 27, ”Koncernredovisning och separata finansiella
rapporter”, IAS 28, ”Innehav i intresseföretag” och IAS 31, ‘Andelar i joint ventu-

res”, kommer att gälla i framtiden på rörelseförvärv där förvärvsdatumet från och
med början på den första årsredovisningsperioden som börjar från och med den
1 juli 2009.
IAS 27 (reviderad) kräver att effekterna av
alla transaktioner med minoritetsintressen
redovisas i eget kapital om det inte sker
någon förändring i kontrollen och om
dessa transaktioner inte längre ger upphov till goodwill eller vinster eller förluster. Standarden anger också redovisningen
vid förlust av kontrollen. Eventuella återstående innehav omvärderas till verkligt
värde, och en vinst eller förlust redovisas i
resultaträkningen.
(b) Nya och ändrade standarder, och
tolkningar som är obligatoriska för
första gången från räkenskapsåret
som börjar 1 januari 2010 men som
för närvarande inte är relevanta för
koncernen:

IFRIC 16, ‘Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet’ gäller från
1 juli 2009. Den här ändringen fastslår att
i en säkring av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet kan de giltiga säkringsinstrumenten innehas av vilken enhet eller
vilka enheter som helst inom koncernen,
inklusive själva utlandsverksamheten, så
länge beteckningen, dokumentationen
och gällandekraven i IAS 39 som hänför
sig till nettoinvesteringssäkringen uppfylls.
koncernen ska i synnerhet tydligt dokumentera sin säkringsstrategi på grund av
möjligheten till olika beteckningar på olika nivåer i koncernen.
IAS 38 (tillägg), ‘Immateriella tillgångar,
giltig från 1 januari 2010. Tillägget klargör
vägledning i fråga om att mäta verkligt värde på en immateriell tillgång förvärvad vid
ett samgående och tillåter grupperingen av
immateriella tillgångar som en enskild tillgång om alla tillgångar har liknande ekonomisk livslängd.
IAS 1 (ändring), ‘Utformning av finansiella
rapporter. Tillägget klargör att den potentiella regleringen av en skuld genom utgivande av kapital inte är relevant för dess
klassificering som kortfristig eller långfristig. Genom att ändra definitionen av kortfristig skuld tillåter ändringen en skuld att
klassificeras som långfristig (förutsatt att
enheten har ovillkorlig rätt att skjuta upp
regleringen genom överföring av likvida
medel eller andra tillgångar under minst 12
månader efter redovisningsperioden) oav-

sett det faktum att motparten skulle kunna
kräva en reglering i omgångar vid vilken
tidpunkt som helst.
IAS 36 (ändring), ”Nedskrivning”, gäller
från 1 januari 2010. Ändringen klargör att
den största kassagenererande enheten (eller gruppen enheter) till vilken goodwill
skulle avsättas i syfte att göra ett nedskrivningstest är ett rörelsesegment, som det
definieras i stycke 5 i IFRS 8, ‘”Rörelsesegment” (dvs. innan man samlar segment
med liknande egenskaper).
(c) Nya standarder, ändringar och tolkningar utgivna men som inte gäller för
räkenskapsåret 2010 och inte antagits
av koncernen i förtid:

IFRS 9, ‘Finansiella instrument’, utgiven
i november 2009. Den här standarden är
ett första steg i processen med att ersätta
IAS 39, ”Finansiella instrument: Redovisning och värdering”. IFRS 9 introducerar
nya krav på att klassificera och mäta finansiella tillgångar och kommer sannolikt att
påverka koncernens redovisning av finansiella tillgångar. Standarden börjar inte gälla
förrän den 1 januari 2013 men finns tillgänglig för att använda tidigare. Standarden
har dock inte godkänts av EU. Koncernen
har ännu inte bedömt den fula påverkan
av IFRS 9.
Reviderad IAS 24 (reviderad), ‘Upplysningar om närstående, utfärdad i november 2009. Den efterträder IAS 24, ‘Upplysningar om närstående’, utfärdad 2003. IAS
24 (reviderad) är obligatorisk för perioder
som börjar från och med 1 januari 2011.
Tidigare tillämpning, helt eller delvis, är
tillåten. Den reviderade standarden klargör
och förenklar definitionen av närstående
och tar bort kraven på att statliga myndighetsenheter ska lämna upplysningar om
alla transaktioner med staten och andra
statliga enheter. Koncernen kommer att
tillämpa den reviderade standarden från
och med 1 januari 2011. När den reviderade standarden tillämpas kommer koncernen och moderbolaget att behöva lämna
upplysningar om alla transaktioner mellan
dotterbolagen och dess närstående.
‘Nyemissioner: Klassificering’ (tillägg till
IAS 32), utfärdad i oktober 2009. Det här
tillägget gäller årliga perioder som börjar
från och med den 1 februari 2010. Tidigare tillämpning är tillåten. Tillägget handlar
om redovisningen av nyemissioner som är
noterade i en annan valuta än den funktionella valutan för den som gör emissionen.

Förutsatt vissa att vissa omständigheter gäller kan sådana nyemissioner numera klassificeras som eget kapital oavsett i vilken
valuta priset är satt i . Tidigare måste dessa
nyemissioner redovisas som derivatskulder.
Tillägget gäller retroaktivt i enlighet med
IAS 8 ‘Redovisningsprinciper, ändringar
i uppskattningar och bedömningar samt
fel’. Koncernen kommer att tillämpa den
ändrade standarden från och med 1 januari
2011.
IFRIC 19, ‘Utsläckning av finansiella
skulder med eget kapital-instrument’, gäller från och med 1 juli 2010. Tolkningen
klargör redovisningen av en enhet när villkoren för en finansiell skuld omförhandlas
och resulterar i att enheten utfärdar eget
kapital-instrument till en kreditgivare till
enheten för att utsläcka hele eller en del
av den finansiella skulden (skuld mot eget
kapital-byte). Det kräver att en vinst eller
förlust redovisas i resultaträkningen, som
mäts som skillnaden mellan det redovisade
beloppet för den finansiella skulden och
verkligt värde för eget kapital-instrumenten som utfördas. Om verkligt värde på det
utfärdade eget kapital-instrumentet inte
kan mätas på ett tillförlitligt sätt ska eget
kapital-instrumentet mätas för att spegla
verkligt värde för den finansiella skuld som
utsläcks. Koncernen kommer att tillämpa
tolkningen från den 1 januari 2011. Detta
förväntas inte ha någon inverkan på koncernens eller moderenhetens finansiella
rapporter.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper
och omfattar redovisningen för moderbolaget och alla dotterföretag (inklusive
enheter för särskilda ändamål) över vilka
koncernen har makt att styra finansiella
och operationella policyer vilket normalt
åtföljs av ett aktieinnehav på över hälften
av rösträtterna. Förekomsten av och effekten på potentiella rösträtter som för närvarande går att utnyttja eller omvandla tas i
beaktande när man gör en bedömning av
huruvida koncernen kontrollerar en annan
enhet.

Dotterföretag konsolideras fullt ut från
det datum då kontrollen överförs till koncernen. De upphör att vara konsoliderade
från det datum då kontrollen upphör.
Koncernen tillämpar anskaffningsvärdemetoden för att redovisa företagsförvärv
och samgåenden. Köpeskillingen som
överförs för förvärvet av ett dotterföre-

tag är verkligt värde för tillgångarna som
överförs, skulderna man ådrar sig och eget
kapital-instrumenten som utfärdas av koncernen. Köpeskillingen som överförs omfattar verkligt värde för alla tillgångar eller
skulder som är resultatet av ett ansvarsförbindelsearrangemang. Förvärvsrelaterade
kostnader kostnadsförs i den period de
uppstår. Identifierbara tillgångar och skulder och ansvarsförbindelser antagna vid rörelseförvärv mäts inledningsvis till verkligt
värde per förvärvsdagen. Koncernen redovisar alla minoritetsintressen i den förvärvade rörelsen på förvärv-för-förvärv-basis
antingen till verkligt värde eller till minoritetsintressets proportionerliga andel av den
förvärvade rörelsens nettotillgångar. Investeringar i dotterföretag redovisas till kostnad minus eventuell nedskrivning. Kostnaden justeras för att spegla förändringar i
köpeskillingen som uppkommer på grund
av tilläggsköpeskillingar. Överskottet i den
överförda köpeskillingen och summan av
alla minoritetsintressen i den förvärvade
rörelsen och verkligt värde per förvärvsdagen från alla tidigare eget kapital-intressen
i den förvärvade rörelsen redovisas som
goodwill. Om detta är mindre än verkligt
värde på det förvärvade dotterföretagets
nettotillgångar redovisas skillnaden direkt
i rapporten över koncernens totalresultat.
Koncerninterna transaktioner, behållningar och orealiserade vinster på transaktioner
mellan koncernföretag elimineras. Orealiserade förluster elimineras också. Dotterföretagens redovisningsprinciper har ändrats
där det har varit nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med de principer
som koncernen har antagit.
Den 2 mars 2009, som en följd av Central
Asia Gold AB:s förvärv av samtliga utestående aktier i de fem företagen, LLC GRE
324, LLC Solcocon, LLC Guld Borzya,
LLC Borservice och LLC Rudtechnology
(NMC företagen), fick de f.d. ägarna av
NMC företagen, Bertil Holdings Ltd och
Greypson Investment Ltd, kontrollen över
Central Asia Gold och förvärvet är därför
redovisat som ett omvänt förvärv. Central
Asia Goldkoncernens jämförelseår består
därför av den historiska finansiella informationen för de förvärvade MNC företagen. NMC företagen har inte tidigare redovisats som en egen koncern. Företagen
har varit under gemensam kontroll av sina
ägare, Bertil Holdings Ltd och Greypson
Investment Ltd. Koncernredovisningen
för 2008 har därför tagits fram genom att
summera de enskilda företagens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Alla

koncerninterna transaktioner, fordringar
och skulder samt orealiserade vinster eller
förluster på transaktioner mellan koncernbolagen har eliminerats. Redovisningsprinciperna i de separata bolagen har vid
behov anpassats för att uppfylla koncernens redovisningsprinciper.
Andelar i joint ventures
Ett joint venture, är ett företag, partnerskap eller annan enhet där varje delägare
har en andel. Ett joint venture verkar på
samma sätt som andra enheter, förutom
att ett avtalsmässigt arrangemang etablerar
gemensam kontroll. En enhet i ett joint
venture kontrollerar tillgångarna i detta
joint venture, har egna intäkter och ådrar
sig egna skulder och kostnader. Andelar
i joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I enlighet ed kapitalandelsmetoden redovisas investeringen i ett joint
venture i balansräkningen till kostnad plus
förändringar efter förvärvet i koncernens
andel av nettotillgångar i joint venture.
Resultaträkningen speglar koncernens andel av verksamhetens resultat i joint venture. Där det har skett en förändring som
redovisas direkt i övrigt totalresultat eller
eget kapital för detta joint venture redovisar koncernen eventuella förändringar i
totalresultatet eller redovisningen av förändringar i eget kapital beroende på lämplighet. Orealiserade vinster eller förluster
som är resultatet av transaktioner mellan
koncernen och joint venture elimineras i
den proportionen till andelen i joint venture. Andelen i joint ventures nettoresultat redovisas i resultaträkningen. Detta är
resultatet hänförligt till delägarna i joint
ventures. De finansiella rapporterna för
den gemensamt ägda enheten upprättas för
samma rapporteringsperiod som delägaren. Där så är nödvändigt görs justeringar
för att redovisningsprinciperna ska överensstämma med koncernens.
Minoritetsintressen
Minoritetsintressen redovisas som separata
poster i koncernens eget kapital. För köp
från minoritetsintressen redovisas skillnaden mellan eventuell betald köpeskilling
och den relevanta andelen förvärvad till
det redovisade värdet för nettotillgångar i
dotterföretaget i eget kapital. Vinster eller
förluster på avyttringar till minoritetsintressen redovisas också i eget kapital. När
koncernen upphör att ha kontroll eller
betydande inflytande mäts ett eventuellt
kvarvarande intresse i enheten till verkligt värde, och förändringen redovisas i
resultaträkningen. Verkligt värde är det

inledande redovisade värdet med syfte att
därefter redovisa det kvarvarande intresset
som en närstående, joint venture eller finansiell tillgång. Utöver det redovisas alla
belopp som tidigare har redovisats i övrigt
totalresultat avseende den enheten som om
koncernen direkt hade disponerat över de
hänförliga tillgångarna eller skulderna. Det
kan innebära att summor som tidigare har
redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultaträkningen. Om ägarskapsintresset i ett närstående bolag reduceras
men ett betydande inflytande kvarstår omklassificeras bara en proportionerlig andel
av summorna som tidigare har redovisats
i övrigt totalresultat till resultaträkningen
där detta är lämpligt.
Omräkning av utländska valutor
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen
är värderade i den valuta som används i
den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell
valuta). Detta är idag rubel då samtliga dotterbolag i dagsläget befinner sig i Ryssland
och begagnar sig i huvudsak av rubel i
sin dagliga verksamhet. I koncernredovisningen används SEK, som är det svenska
moderbolagets funktionella valuta och
rapportvaluta.

Funktionell valuta i dotterbolagen är ryska
rubel och rapporteringsvaluta är svenska
kronor. Tillgångar och skulder omräknas
från funktionell valuta till rapportvaluta
enligt bokslutsdagens kurs 4,48051rubel
per 1 kr (4,19983), intäkter och kostnader
omräknas med genomsnittskurs 4,2242
rubel per 1 SEK (4,1682). Resultat som
uppstår redovisas som separat komponent
i övrigt totalresultat och den ackumulerade effekten ingår i andra reserver i eget
kapital.
Omräkning av utländska dotterföretag
och andra utlandsverksamheter

Resultat och finansiell ställning för alla
koncernföretag (av vilka inget har en hög
inflationsvaluta som funktionell valuta)
som har en annan funktionell valuta än
rapportvalutan, omräknas till koncernens
rapportvaluta enligt följande:
(a) tillgångar och skulder för var och en av
balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;
(b) intäkter och kostnader för var och en
av resultaträkningarna omräknas till
genomsnittlig valutakurs (såvida denna

genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter
och kostnader till transaktionsdagens
kurs), och
(c) alla valutakursdifferenser som uppstår
redovisas som en separat del av eget
kapital.
Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning
av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning till eget kapital.
Vid avyttring av en utlandsverksamhet,
helt eller delvis, förs de kursdifferenser
som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av
realisationsvinsten/-förlusten.
Koncernen ändrade policyn för behandling av valutakursvinster- och förluster
som uppkommer på koncerninterna lån.
Från och med den 1 januari 2010 har de
skillnaderna behandlats som en del av övrigt totalresultat i stället för finansiella intäkter/kostnader i resultaträkningen, 2009
års siffror ändrades i enlighet med detta.
Goodwill och justeringar av verkligt värde
som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar
och skulder hos denna verksamhet och
omräknas till balansdagens kurs.
Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta
omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och
skulder redovisas bland finansiella poster.
Orealiserade kursvinster och kursförluster
hänförliga till rörelserelaterade fordringar
och skulder nettoredovisas som övriga
rörelseintäkter/kostnader.
Intäktsredovisning
Intäkter omfattar verkligt värde på köpeskillingen som har erhållits eller ska erhållas vid försäljning av varor i koncernens
vanliga verksamhet. Intäkter redovisas
netto före moms och efter eliminering av
försäljning inom koncernen. Koncernen
redovisar intäkten först när intäktsbeloppet
kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer att tillfalla enheten.

(a) Försäljning av guld

Försäljning av guld intäktsförs när ett bindande köpeavtal har ingåtts och leverans
till kund har skett, vanligen till en licensierad kommersiell bank i Ryssland. Intäktsförandet föregås av att det halvfabrikat
som koncernen producerar, ett guldslig, levereras till ett raffinaderi som anrikar sliget
till slutprodukten, 24 karats rent guld samt
en viss residualmängd silver. Försäljningen
redovisas brutto före Mineral resources
exploration tax (MRET). MRET uppgår
till 6% av den producerade mängden guld,
multiplicerat med det senaste försäljningspriset. MRET står således i direkt relation
till den producerade volymen guld, men
inte till den faktiska volymen som sålts.
Därför redovisas MRET separat som en
produktionskostnad bland rörelsekostnader. Moms utgår för närvarande inte på
guldförsäljning i Ryssland.
(b) Övriga intäkter

Eventuella intäkter från aktiviteter utanför
ordinarie verksamhet redovisas som ”övriga rörelseintäkter”.
(c) Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas med til�lämpning av effektivräntemetoden. När ett
lån eller en fordran skrivs ned, reduceras
det redovisade värdet till återvinningsvärdet som baseras på det beräknade kassaflödet, diskonterat med den ursprungliga
effektiva räntan. Ränteintäkter på nedskrivna lån och fordringar redovisas till
den ursprungliga effektivräntan.
Avskrivningar
Immateriella tillgångar
Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar sker enligt ”unit of production”
metoden. Unit of production metoden
innebär att avskrivning sker i samma takt
som produktionen. Det innebär i CAG:s
fall att bedömning görs av total förväntad
produktion av guld från varje licensobjekt
under licensobjektets förväntade ekonomiska livslängd och avskrivning för varje
period sker motsvarande periodens proportionella andel av total förväntad produktion. Avskrivningen av ett licensobjekt
tar sin början när den kommersiella produktionen från detta licensobjekt påbörjas.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av
i enlighet med tillgångens bedömda nyttjandeperiod. I förekommande fall beaktas
tillgångens restvärde när tillgångens nedskrivningsbara belopp fastställs.

En linjär avskrivningsmetod används för
materiella anläggningstillgångar, baserat på
följande bedömda nyttjandeperioder:
Byggnader		
10–60 år
Processanläggningar		
2–10 år
Maskiner			2–10 år
Datorer			3 år
Nedskrivning av icke-finansiella
tillgångar
För immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder görs nedskrivningstester årligen per den 31 december
antingen individuellt eller på kassagenererande enhets nivå, beroende på vilket
som är lämpligt och när omständigheterna
tyder på att det redovisade värdet kan behöva skrivas ned. Vid varje rapporteringstillfälle bedömer koncernen om det finns
tecken på att en tillgång behöver skrivas
ned. Om sådana tecken finns bedömer
koncernen tillgångens återvinningsvärde.
En tillgångs återvinningsvärde är det högre
av en tillgångs eller kassagenererande enhets verkliga värde minus försäljningskostnad och dess nyttjandevärde och bestäms
för en enskild enhet såvida inte tillgången
genererar kassainflöden som till stor del är
oavhängiga av dem från andra tillgångar
eller tillgångsgrupper, då tillgången testas
som en del av en större kassagenererande
enhet. Samtliga gruvlicencer betraktas
som en kassagenererande enhet för koncernen. Där det redovisade värdet på en
tillgång eller en kassagenererande enhet
överskrider återvinningsvärdet bettraktas
det som om tillgången har sjunkit i värde
och den skrivs ned till återvinningsvärdet.
När man bedömer bruksvärdet diskonteras de beräknade framtida kassaflödena till
sitt nuvarande värde med hjälp av en diskonteringsränta före skatt som speglar de
aktuella marknadsbedömningarna av tidsvärdet för pengar och de specifika riskerna
för tillgången. När man fastställt verkligt
värde minus försäljningskostnad, tas nyligen gjorda marknadstransaktioner med i
beräkningen om sådana finns tillgängliga.
Koncernen baserar sina nedskrivningsberäkningar på detaljerade budget- och
prognosberäkningar som upprättas separat
för var och en av koncernens kassagenererande enheter som de enskilda tillgångarna
tillhör. Dessa budget- och prognosberäkningar täcker allmänt in en period om
minst fem år. Nedskrivningar av fortlöpande verksamheter, inklusive nedskrivning av lager redovisas i resultaträkningen
i de kostnadskategorier konsekventa med
funktionen på den nedskrivna tillgången,

med undantag för egendom som tidigare
har omvärderats där omvärderingen togs
upp i övrigt totalresultat. I det fallet redovisas också nedskrivningen i övrigt totalresultat upp till beloppet på en eventuell
tidigare omvärdering.
En bedömning görs vid varje rapporteringstillfälle huruvida det finns några
tecken på att tidigare redovisade nedskrivningar kanske inte längre existerar eller kan ha minskat. Om det finns sådana
tecken bedömer koncernen tillgångens
eller den kassagenererande enhetens återvinningsvärde. En tidigare redovisad nedskrivning återtas enbart om det ar skett en
förändring i antagandet som användes för
att fastställa tillgångens återvinningsvärde
efter den senaste nedskrivningen redovisades. Återtagandet är begränsat till att tillgångens redovisade värde inte överskrider
återvinningsvärdet, och inte heller överskrider det redovisade värdet som skulle ha
fastställts, netto efter nedskrivningen, om
ingen nedskrivning hade redovisats för tillgången under tidigare år. Ett sådant återtagande redovisas i resultaträkningen såvida
inte tillgången redovisas till ett omvärderat
värde, varvid återtagandet behandlas som
en omvärderingsökning och redovisas genom övrigt totalresultat. Nedskrivningar
av goodwill återtas aldrig.
Aktuell och uppskjuten
inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i
resultaträkningen, utom när skatten avser
poster som redovisas direkt i övrigt totalresultat eller i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i rapport över koncernens totalresultat eller i eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på
basis av de skatteregler som på balansdagen
är beslutade eller i praktiken beslutade i de
länder där moderföretaget, dotterföretag
och intresseföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen
utvärderar regelbundet de yrkanden som
gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms
lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder
och dessas redovisade värden i koncern-

redovisningen. Den uppskjutna skatten
redovisas emellertid inte om den uppstår
till följd av en transaktion som utgör den
första redovisningen av en tillgång eller
skuld som inte är ett rörelseförvärv och
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt
resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas
med tillämpning av skattesatser (och –lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den
berörda uppskjutna skattefordran realiseras
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i
den omfattning det är troligt att framtida
skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära
skillnader som uppkommer på andelar i
dotterföretag och intresseföretag, förutom
där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen
och det är sannolikt att den temporära
skillnaden inte kommer att återföras inom
överskådlig framtid.
Immateriella anläggningstillgångar
De immateriella anläggningstillgångarna
i Central Asia Gold-koncernen utgörs av
gruvrättigheter och prospekteringskostnader. Prospekteringskostnader redovisas
i enlighet med IFRS 6, Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar.
Koncernen tillämpar den så kallade successful efforts-metoden för sina gruvrättigheter och prospekteringskostnader,
enligt vilken alla utgifter för licenser, prospektering och utvärdering inledningsvis
aktiveras.

Licenser för gruvrättigheter upptas initialt till anskaffningsvärde. Sådana licenser
förvärvas i Ryssland (koncernens enda
verksamhetsområde för närvarande) vanligen på en öppen publik licensauktion,
varvid vinnande auktionspris är lika med
anskaffningsvärde.
Prospekteringsarbeten redovisas till anskaffningsvärde och kan vara av varierande
natur såsom borrningar av olika slag, geokemiska och magnetiska kartläggningar
samt t ex analyser i laboratorier.Vidare kan
i prospekteringsarbeten ingå i lönekostnader för personal som utför arbetena, material och bränsle som används, avskrivning
på materiella anläggningstillgångar som
nyttjas för prospekteringen samt även ad-

ministrativa kostnader som är direkt hänförliga till objektet som är föremål för prospekteringsarbetet. Lånekostnader direkt
hänförliga till prospekteringsprojekt som
påbörjats efter 1 januari 2009 ingår i anskaffningsvärdet. Under 2010 har inga nya
prospekteringsprojekt påbörjats.
När det har blivit fastställt att det finns
utvinningsbar malm vid en enskild gruva
eller vaskningsegendom och tekniska möjligheter och en kommersiell potential för
utvinning av malmfyndigheten kan visas,
redovisas de aktiverade prospekteringskostnaderna i enlighet med IAS 38, Immateriella tillgångar. Utvecklingskostnader
för en gruvfyndighet där produktionen har
börjat aktiveras om det är sannolikt att de
kommer att producera ytterligare vinster i
gruvfyndigheten som resulterar i sannolika
ekonomiska fördelar, som omfattar framtida intäkter från ny-prospekterat guld, kostnadsbesparingar eller andra förmåner. Om
detta inte är fallet redovisas dessa kostnader
som produktionskostnader i den period
under vilken de har uppkommit.

ginalprestationerna ökar det redovisade
värdet på dessa tillgångar . Utgifter för
reparationer och underhåll redovisas som
kostnader i den period då de uppkommer.
I Ryssland medger lagstiftningen ännu
inte ägande av mark inom ett licensområde. Mark som ägs av bolaget utgörs av
ett område där kontorsbyggnader eller lager ligger. Ingen avskrivning sker avseende
ägd mark.
Pågående konstruktionsarbeten utgörs
mestadels av byggnationer av nya anläggningar. Koncernen bedömer stadiet
i anläggning under konstruktion för att
fastställa när det övergår i guldproduktion.Vid färdigställande av bygget överförs
tillgångarna till byggnader eller maskiner,
utrustning eller andra tekniska anläggningar. Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod granskas varje balansdag och
justeras när det behövs. När en tillgångs
redovisade värde kanske inte kan återtas
redovisas nedskrivningen direkt till dess
återvinningsvärde.

Avskrivningar av immateriella tillgångar
påbörjas när den kommersiella produktionen börjar och sker i enlighet med ”unit of
produktion”-metoden, som beskrivs mer i
detalj i stycket ”Avskrivningar” ovan.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs
genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och
redovisas under rörelseintäkter respektive
rörelsekostnader i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar blir föremål för
nedskrivningstester om omständigheter
uppkommer som tyder på att en nedskrivning kan behöva göras.

Varulager
Varulager värderas, med tillämpning av genomsnittsmetoden, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen. Rent guld och halvfabrikat
omfattar direkta tillverkningskostnader
såsom insatsmaterial, löner och även hänförliga produktionsoverheadkostnader. Lånekostnader inkluderas inte i värderingen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar utgörs av
byggnader, maskiner, kontorsutrustning,
verktyg, tekniska anläggningar och pågående konstruktionsarbeten. Alla materiella
anläggningstillgångar redovisas till historisk
kostnad med avdrag för avskrivningar. Den
initiala kostnaden för en tillgång omfattar förvärvspriset eller byggkostnaden,
alla kostnader direkt hänförliga till att ta
tillgången i bruk och den inledande bedömningen av återställningskravet. Förvärvspriset eller byggkostnaden är den
ackumulerade summan som man betalar
och verkligt värde på övrig köpeskilling
för att förvärva tillgången. Lånekostnader
som är direkt hänförliga till materiella anläggningstillgångar förvärvade efter den 1
januari 2009 ingår också i anskaffningsvärdet. Det aktiverade värdet för ett finansiellt
leasingavtal inkluderas också i materiella
anläggningstillgångar. Utgifter för förbättring av tillgångens prestationer över ori-

Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det normala försäljningspriset med avdrag för
sedvanliga försäljningskostnader. Central
Asia Gold tillverkar via sina dotterbolag
guldkoncentrat i olika avancerad grad.
Guldkoncentraten smälts vanligtvis av
dotterbolagen till grova guldtackor av s.k.
Doré-klass innan leverans sker till externt
raffinaderi (smältverk) för slutanrikning till
salukvalitet (24 karat). Detta guld benämns
i balansräkningen ”rent guld”. Vidare tillverkades inom gruvfyndigheten Tardan
under 2007–2010 även ett halvfabrikat, en
s.k. avfallssand, som innehåller guld. Denna
sand kan inte säljas utan vidare bearbetning
utan lagras i avvaktan på att en s.k. lakningsanläggning uppförs där guldet i sanden kan utvinnas kemiskt. Detta halvfabri-

kat benämns i balansräkningen ”malm och
koncentrat”. Lakningsanläggningen kommer att tas i bruk under första hälften av
2011. Det finns också ”avfallssand på GRE
(Solocon). Vidare finns i koncernbalansräkningen även en post som omfattar de
reservdelar, dieselbränsle etc. som åtgår för
guldtillverkningen. Denna kategori av tillgångar rubriceras som ”råvaror och förnödenheter”. Tillsammans utgör ”rent guld”,
”malm och koncentrat”, ”råvaror och förnödenheter” samt eventuella förskott till
leverantörer balansposten ”varulager”.
Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt
vilket de ekonomiska risker och fördelar
som förknippas med ägandet av ett objekt
i allt väsentligt överförs från leasegivaren
till leasetagaren. De leasingavtal som inte
är finansiella klassificeras som operationella leasingavtal. Tillgångar som innehas
enligt finansiella leasingavtal redovisas som
anläggningstillgångar i koncernens balansräkning till det lägsta av marknadsvärdet på
tillgångarna och nuvärdet av de framtida
leasebetalningarna. Den skuld som koncernen har gentemot leasegivaren redovisas i balansräkningen som skuld och fördelas mellan en kort- och en långfristig del.
Leasebetalningarna fördelas mellan ränta
och amortering av skulden. Räntan fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som
motsvarar en fast räntesats på den under
respektive period redovisade skulden. Den
leasade tillgången skrivs av enligt samma
principer som gäller övriga tillgångar av
samma slag. CAG (Gold Borzia) hyr huvudsakligen bulldozers från Caterpillar Financials under finansiella leasingavtal.

Leasingavgiften för operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. CAG hyr huvudsakligen maskiner
under operationella leasingavtal.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när en förpliktelse
finns som ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utbetalningar
kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går
att göra en tillförlitlig uppskattning av det
belopp som skall utbetalas. Beloppet i fråga
beräknas av företagsledningen till nuvärde
givet de rimliga antaganden som kan göras
vid varje bokslutstillfälle.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen omfattar likvida medel,
värdepapper, lånefordringar och kundfordringar, skulder, och lån.

balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar
och kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra fordringar samt Likvida
medel i balansräkningen.

Ett finansiellt instrument eller skuld tas
upp i balansräkningen när bolaget blir part
till instrumentets avkastningsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp när leverans
har skett. Skuld tas upp när motparten har
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura inte har
mottagits. En finansiell tillgång tas bort
från balansräkningen när rättigheterna i
avtalet har realiserats, förfaller eller bolaget
förlorar kontrollen över dem. En finansiell
skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Kundfordringar har kort löptid och redovisas till nominellt belopp minskat med
eventuell reservering för värdeminskning.
En reservering för värdeminskning av
kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att
kunna erhålla alla belopp som är förfallna
enligt fordringarnas ursprungliga villkor.
Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären
kommer att gå i konkurs eller genomgå
finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan
mer än 30 dagar) betraktas som indikatorer
på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga.

Klassificering

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: a) finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen, b) lånefordringar och
kundfordringar, c) finansiella tillgångar
som kan säljas, samt d) finansiella skulder.
Klassificeringen är beroende av för vilket
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen
av de finansiella tillgångarna vid det första
redovisningstillfället.
a) Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen är finansiella
tillgångar som innehas för handel.
En finansiell tillgång klassificeras i denna
kategori om den förvärvas huvudsakligen
i syfte att säljas inom kort. Derivat klassificeras som att de innehas för handel om
de inte är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som
omsättningstillgångar. CAG har för närvarande inga finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen.
b) Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är
icke-derivativa finansiella tillgångar med
fastställda eller fastställbara betalningar
som inte är noterade på en aktiv marknad. Fordringar uppkommer då företaget
tillhandahåller pengar, varor eller tjänster
direkt till kund utan avsikt att handla med
uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter

Lånefordringar redovisas inledningsvis till
verkligt värde och därefter till upplupet
anskaffningsvärde.
Som likvida medel klassificeras, förutom
tillgodohavanden i bank och kassa, kortfristiga placeringar med en löptid om tre
månader eller mindre från anskaffningstidpunkt, som lätt kan omvandlas till
kassamedel.
c) Finansiella tillgångar som kan säljas

Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga
kategorier. De ingår i anläggningstillgångar
om ledningen inte har för avsikt att avyttra
tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut. Tillgångar i den här kategorin mäts regelbundet till verkligt värde
och förändringar i verkligt värde redovisas
under eget kapital i övrigt totalresultat.
d) Finansiella skulder

Finansiella skulder omfattar leverantörsskulder och lån. Leverantörsskulder är
kortfristiga och redovisas därför till nominellt värde. Lån redovisas till verkligt värde,
vilket är erhållet belopp vid utgivning efter
avdrag för transaktionskostnader, och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden.
Verkligt värde-hierarki

Där verkligt värde för finansiella tillgångar
och finansiella skulder inte kan hämtas från
aktiva marknader fastställs deras verkliga

värde med hjälp av värderingstekniker som
inkluderar diskonterade kassaflödesmodeller. Input till de här modellerna tas från
observerbara marknader där det är möjligt,
men där detta inte är tillämpligt krävs ett
mått av bedömning för att etablera verkligt värde. Bedömningarna omfattar överväganden av uppgifter som likviditetsrisk
och volatilitet. Förändringar i antaganden
om dessa faktorer kan påverka redovisat
verkligt värde på finansiella instrument.
Hantering av finansiella risker
Policy för finansiella riskhantering
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker:
a) marknadsrisk (omfattande valuta och
guldprisrisk, tidsglapp, omräkningsexponering och ränterisk), b) kreditrisk och
c) likviditetsrisk inklusive kapitalrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att
minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Koncernen försöker att motverka dessa
risker genom att försäkra sig om tillämplig kompetens i styrelse och bolagsledning.
Således arbetar bolaget proaktivt med att
genomföra lämpliga åtgärder för att motverka och hantera de risker som ovan uppräknas. Därtill rådgörs det emellanåt med
konsulter. Koncernen använder sig inte av
derivatinstrument för att säkra sig mot finansiella risker.
Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering avseende finansiella
instrument.
a1) Valuta- och guldprisrisk

Central Asia Gold är genom sin verksamhet exponerad för både valutarisk och
guldprisrisk eftersom förändringar i valutakurser och guldpriser påverkar koncernens resultat och kassaflöde. Koncernens
valuta- och guldprisexponering omfattar
tidsglapp och omräkningsexponering.
a2) Tidsglapp

Denna exponering uppkommer främst
inom Central Asia Golds alluviala guldproduktion. Alluvial guldproduktion är starkt
säsongsbunden och sker under den varma
tiden av året (maj – oktober). Under resten
av året sker produktionsförberedelser och
under kalenderårets fyra första månader tas
stora kostnader inför produktionsstart. Det
gäller t ex inköp av stora mängder bränsle,
servicegenomgång av all utrustning, trans-

port av arbetare till de avlägsna produktionsplatserna. Härmed bestäms en stor del
av det aktuella årets produktionskostnad
under det första halvåret medan faktisk
guldproduktion sker till övervägande del
under det tredje kvartalet. Försäljningen
sker sedan under såväl det tredje som fjärde
kvartalen. Härav framgår att det slutliga
priset på det sålda guldet (försäljningsvärdet) kan skilja sig markant från det producerade guldets anskaffningsvärde.
a3) Omräkningsexponering

Vid omräkning av de utländska koncernbolagens nettotillgångar (eget kapital och
koncernmässigt allokerade övervärden till
dotterbolag i utlandet) till svenska kronor
uppstår en omräkningsdifferens vid valutakursförändringar, vilken påverkar koncernens egna kapital. Central Asia Gold skyddar sig för närvarande inte för effekten av
denna exponering. Således kan det egna
kapitalet i koncernen både öka och minska
till följd av omräkningsexponeringen.
a4) Ränterisker

Koncernen har både räntebärande och
icke-räntebärande lån. De räntebärande lånen avser kortfristiga rubellån i rysk bank
(Svyaz bank). Icke räntebärande lån avser
lån erhållna från Centerra Gold Inc. för
finansieringen av Kara-Beldyr och hänför
sig också till leverantörsskulder, skatter, löner samt upplupna kostnader. För närvarande löper samtliga räntebärande lån med
fast ränta under lånetiden och i det avseendet har inte fluktuationer i marknadsräntorna någon direkt påverkan på koncernen. Risken för ett den ryska banken
ändrar den fasta räntan under lånetiden står
utanför ledningens kontroll .
b) Kreditrisk

Överskottslikviditet skall som huvudregel
placeras på inlåningskonto eller i kortfristiga räntebärande instrument utan betydande kreditrisk.
Vad gäller den rena guldförsäljningen förekommer generellt inga kundförluster. Köparna är de stora licensierade guldköpande
ryska bankerna. Betalning sker vanligen
inom 30 dagar.
c1) Likviditetsrisk

Central Asia Gold AB befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och är således i fortsatt stort behov av att investera. Medel för
dessa investeringar kan inte enbart erhållas
från internt genererade intäkter. Bolagets
tillväxt är därför fortsatt beroende av ex-

tern finansiering. Extern finansiering kan
ske i form av upptagande av lånemedel eller via tillförsel av eget kapital. För bolag i
tidigt skede är egenkapitalfinansiering den
vanligaste varianten. Bolaget har hittills sedan grundandet vid ett flertal tillfällen genomfört företrädes- eller riktade nyemissioner. Framgångsrika genomföranden av
emissioner är dock till stor del avhängiga
av marknadsklimatet. Emellertid har extern finansiering i form av banklån blivit
en av de viktigaste källorna till rörelsekapital för Central Asia Gold. Med hjälp av en
positiv kredithistoria har CAG lyckats stärka sina relationer med bankerna vilket pekar på ett fortsatt framgångsrikt samarbete.
c2) Kapitalrisk

Frågan om kapitalrisk, optimal kapitalstruktur och kostnaden för kapital är
central i alla företag. Styrelsen i CAG AB
försöker alltid optimera kapitalkostnaden,
men måste enligt vad som ovan sägs också
beakta att koncernen för närvarande är i
ett tidigt utvecklingsskede, varför soliditeten måste hållas relativt hög. För närvarande anser styrelsen att soliditeten i koncernen i uppbyggnadsskedet, d v s innan
storskalig guldproduktion är inledd, inte
skall vara lägre än 50%. I ett senare skede kan soliditeten vara lägre. Vid årsslutet
2010 är koncernens likviditet, inklusive
minoritetsandel av eget kapital, 63,6%, vilket anses vara tillfredsställande i den nuvarande situationen.
Bedömningar och uppskattningar i
de finansiella rapporterna
För att kunna upprätta finansiella rapporter
enligt IFRS måste bedömningar och antaganden göras som påverkar de redovisade
tillgångs- och skuldbeloppen respektive
intäkts- och kostnadsbeloppen samt övrig information som lämnas i rapporterna.
Styrelsens och företagsledningens uppskattningar och bedömningar baseras på
historiska erfarenheter och prognoser om
framtida utveckling. Det faktiska utfallet
kan skilja sig från dessa bedömningar.

genomgå en malmklassificeringsinspektion
(påminner i grova drag om en västerländsk
förstudie) hos Russian State Committee
on Reserves, GKZ, antingen i Moskva
eller på GKZ:s regionalkontor. Denna
malmklassificering genomförs en gång och
kan sedan uppdateras enligt behov. Proceduren är därför mycket likartat vare sig det
gäller ädelmetaller, oädla metaller eller olja
för den delen.
Om malmreserverna godkänns förs de in
i det ryska statsregistret över reserver och
kommer att utgöra basen för produktionskraven som sedan görs upp för licensinnehavaren. De ryska principerna för malmklassificeringar är lika, men inte identiska
med, västerländska standarder. Vidare är de
senare inte helt identiska i olika västländer. De ryska registrerade malmreserverna
utgör basen för Central Asia Golds beräkning av avskrivningar för gruvlicenser och
prospekteringskostnader enligt Unit of
production metoden. Sådan avskrivning
har gjorts för Tardan-fyndigheten sedan
2005. For Tardan baserades beräkningen
av avskrivningarna för åren 2005-2008 på
guldreserver om 6,8 ton som etablerades
under tidigt 1990-tal. År 2008 genomfördes en ny undersökning av reserverna
vid Tardan-fyndigheten och de etablerade
guldreserverna blev då 7,8 ton. Dessa guldreserver har utgjort basen för beräkningen
av avskrivning enligt Unit of production
metoden sedan 2009. För Bogomolovskoe
fyndigheten på Staroverinskaya licensen
har guldreserverna om 7,6 ton, etablerade
under tidigare år, ökat till 9,3 ton under
2010 vilket utgör basen för beräkningen
av avskrivningarna för Bogomolovskoe
fyndigheten enligt Unit of production
metoden.

Malmberäkningsprinciper

De registrerade guldreserverna etableras
således av en part (GKZ) som är oberoende av Central Asia Gold. Reserverna baseras på mycket omfattande geologiska och
finansiella fakta som sammanfattas i den
ryska förstudien. Malmreserver är inte statiska utan kan variera med tiden beroende
på saker som guldpriset, ny geologisk information, valutakursnivåer och kostnadsnivåer. En förändring av malmreserverna
kan ha betydande inverkan på saker som
nedskrivning, återställningskostnader och
tillgångarnas bokförda värde.

Central Asia Gold redovisar malmreserver i
enlighet med ryska geologiska standarder. I
korthet innebär det att efter den inledande
prospekteringsperioden för en gruvlicens
måste alla licensinnehavarna i Ryssland

Ett nedskrivningstest genomfördes av
koncernens produktiva guldtillgångar per
den 31 december 2010. Den mest väsentliga delen av de immateriella tillgångarna

Särskild information om betydande områden för osäkerhet i uppskattningarna
som tas i beaktande av ledningen beskrivs
nedan.

hänför sig till Tardan-fyndigheten (i dotterföretaget LLC Tardan) och Bogomolovskoye-fyndigheten (i dotterföretaget LLC
GRE 324). I detta syfte har en diskonterad kassaflödesmodell använts som sträcker
sig över en 6-årsperiod. Ett antal variabler simuleras i modellen. Bland de viktigare antagandena är priset på guld och avkastningskravet. Basen för antagandet om
guldpriset under perioden är 1440 USD/
oz och avkastningskravet är 14% per år. Ett
antal andra antaganden är också viktiga.
Resultatet av basantagandena är att ingen
nedskrivning krävs i slutet av år 2010.
Se not 8 för mer information.
Återställningskostnader

Ett åtagande om framtida återställningskostnader uppkommer när en miljöpåverkan uppstår på grund av gruvverksamhet
i form av prospektering, utvärdering, utbyggnad eller pågående produktion. Återställningskostnaderna beräknas på grundval
av en återställningsplan och beräkningen
granskas regelbundet. Beräknade återställningskostnader för gruvverksamheten som
förväntas uppstå när verksamheten stängs
diskonteras till nuvärde och reserveras,
samt ökar samtidigt anskaffningsvärdet på
“gruvrättigheter” på balansräkningens tillgångssida. Återställningskostnaderna kostnadsförs över den totala beräknade verksamhetsperioden för tillgången i fråga.
I Central Asia Golds fall kommer storleken på återställningskostnaderna till en
stor del vara avhängig av vilken marktyp
gruvverksamheten i fråga är belägen på.
Om gruvverksamheten är belägen inom
markområden ursprungligen
klassificerade som jordbruksmark, skogsbruksmark eller tomtmark för byggnation
blir kraven på återställande mer omfattande.
Om marken i fråga inte hade någon speciell alternativanvändning när gruvverksamheten inleddes blir å andra sidan kraven
på återställande mer modesta. I dagsläget
är ingen av de olika gruvlicenserna i östra
Sibirien som Central Asia Gold innehar
belägen på jordbruks-, skogsbruks- eller
byggnationsmark.
Se not 19 för ytterligare information.
Nedskrivning av tillgångar

Koncernen bedömer varje kassagenererande enhet årligen för att fastställa om
något nedskrivningsbehov av tillgångar

föreligger. Där det finns tecken på att en
nedskrivning är nödvändig görs en formell uppskattning av återvinningsvärdet,
vilket betraktas som det högre av verkligt
värde minus försäljningskostnad och nyttjandevärde. De här bedömningarna kräver
användandet av uppskattningar och antaganden, såsom långsiktiga råvarupriser,
diskonteringsräntor, framtida kapitalkrav,
prospekteringspotential och verksamhetens framgång. Verkligt värde bestäms till
det belopp som skulle erhållas från en försäljning mellan underrättade och villiga
parter. Verkligt värde för mineraltillgångar
fastställs generellt som det innevarande
värdet på uppskattade framtida kassaflöden som uppkommer från den fortsatta
användningen av tillgången, vilket omfattar bedömningar som kostnader för en
framtid expansionsplaner och framtida
avyttring, med användning av antaganden
som en oberoende marknadsaktör skulle
kunna ta med i beräkningen. Kassaflöden
diskonteras till sitt innevarande värde med
hjälp av diskonteringsränta före skatt som
speglar aktuella marknadsbedömningar av
tidsvärdet på pengar och de risker som är
specifika för tillgången. Ledningen har bedömt dess kassagenererande enheter som
att de är en individuell gruvlicens, vilket
är den lägsta nivån för vilken inflöden av
likvida medel till stor del är oberoende av
dessa andra aspekter.
Se noterna 8, 9, 10, och11 för mer
information.
Utnyttjande av uppskjutna
skattefordringar

En bedömning krävs när det gäller att fastställa huruvida uppskjutna skattefordringar
skall redovisas i balansräkningen. Uppskjutna skattefordringar, inklusive dem
som uppkommer ur icke utnyttjade skattemässiga underskott, kräver att ledningen
bedömer sannolikheten för att koncernen
kommer att generera beskattningsbara vinster under framtida perioder, för att kunna
utnyttja redovisade uppskjutna skattefordringar. Bedömningar av framtida beskattningsbara intäkter baseras på prognostiserade kassaflöden från verksamheterna och
tillämpningen av befintliga skattelagar i
varje jurisdiktion. I den omfattning som
framtida kassaflöden och beskattningsbara
intäkter skiljer sig markant från uppskattningarna, ska koncernens förmåga att aktivera de uppskjutna skattefordringarna
netto redovisade på rapporteringsdagen
påverkas. Dessutom kan framtida förändringar av skattelagarna i de jurisdiktioner

där koncernen verkar begränsa koncernens möjlighet att uppnå skatteavdrag under framtida perioder.
Se not 7 för ytterligare information.
Lager

Tester av redovisade lagervärden netto genomförs minst en gång om året, och representerar de uppskattade framtida försäljningspriserna för produkterna baserade på
rådande punktpriser på metaller på rapporteringsdagen, minus uppskattade kostnader
för att slutföra produktionen och lägga ut
produkten till försäljning. Varulagren mäts
genom att uppskatta antalet ton som har
tillkommit och tagits från lagret, antalet
hållna guldounce baserat på silver- och
guldmyndighetsdata och den uppskattade
återvinningsandelen baserat på den förväntade utvinningsmetoden. Lagertonnage
verifieras av periodiska undersökningar.
Se not 16 för ytterligare information
Verkligt värde på finansiella instrument

Där verkligt värde på finansiella tillgångar
och finansiella skulder som redovisas i balansräkningen inte kan härledas från aktiva
marknader bestäms deras verkliga värde
med hjälp av värderingstekniker som omfattar diskonterade kassaflödesmodeller.
Uppgifter till de här modellerna hämtas från observerbara marknader där det
är möjligt, men där det inte går krävs ett
mått av bedömning för att etablera verkligt
värde. Bedömningarna omfattar beaktande
av uppgifter såsom likviditetsrisk, kreditrisk och volatilitet. Förändringar i antagandena om dessa faktorer kan påverka det
redovisade verkliga värdet på finansiella
instrument.
Se not 25 för ytterligare information.
Segmentrapportering
Rörelsesegment redovisas på ett sätt som
överstämmer med den interna rapporteringen överlämnat till den högsta beslutsfattande auktoriteten. Hos CAG har denna
funktion identifierats som VD, som är ansvarig för och hanterar den dagliga administrationen av koncernen i enlighet med
styrelsens riktlinjer.

Ett rörelsesegment är en grupp tillgångar
och utförda aktiviteter som är exponerade
för risker och förtjänster som skiljer dem
från andra rörelsesegment. Ett geografiskt
område är ett område där tillgångar, varor eller tjänster är exponerade för risker

hänförliga till en viss ekonomisk miljö som
skiljer dem från risker associerade med aktiviteter i andra ekonomiska miljöer. Eftersom CAG ända från starten har utvunnit
endast en produkt, guld, i en ekonomisk
miljö, Ryssland, betraktas det som om
koncernen bara har ett rörelsesegment.
Anställningsförmåner
Alla koncernens pensionsplaner är avgiftsbaserade planer där koncernen betalar en
fast summa till en separat extern enhet.
Koncernen har ingen laglig eller implicit
skyldighet att betala ytterligare om den
separata enheten inte innehar tillräckliga
tillgångar för att betala ersättning till de
anställda som är hänförliga till anställningsservicen under den innevarande perioden
eller framtida perioder. Löner och avgifter
till den Ryska Federationens statliga pensions och sociala avgifts fonder, betald semester, sjukledighet och bonusar redovisas
i de perioder där den relaterade tjänsten
utförts av koncernens anställda i Ryssland.
Eget kapital
Transaktionskostnader direkt hänförliga
till nyemission av aktier eller optioner redovisas i eget kapital som en reduktion av
erhållen emissionslikvid.

Noter
Not 1 Övriga rörelseintäkter
Koncernen
2010

Koncernen
2009

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009

Övriga rörelseintäkter
Återbetalning av mervärdesskatt
Resultat från försäljning av dotterbolag
Övrigt
Summa övriga rörelseintäkter

5 009

–

5 009

–

29 131

–

7 762

–

1 698

1 649

670

–

35 838

1 649

13 441

–

Momsåterbetalning
Under andra kvartalet 2010 lyckades moderbolaget få avdrag för den ingående momsen i Sverige för hela tidsperioden sedan bolaget bildades. Momsavdraget uppgår till totalt 5 009 TSEK och har redovisats som övrig rörelseintäkt under andra kvartalet 2010. Återbetalning av hela beloppet har mottagits från den svenska skattemyndigheten i november 2010.
Vinst från försäljning av dotterbolag						
Vinsten från försäljning av dotterbolag avser de sålda dotterbolagen LLC Kara Beldyr och LLC Artelj Tyva som anges i not 21.

Not 2 Externa kostnader
Koncernen Koncernen 2009
2010
(omräknat*)

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009

Externa kostnader
Bränsle

29 395

35 424

–

–

Material

24 352

30 503

–

–

Mineraltillgångar prospekteringsskatt (MRET)

12 678

8 465

–

–

Projekteringskostnader

18 153

10 750

–

–

Tredje parts tjänster

55 253

15 032

–

–

1 873

1 982

1 560

1 015

Arvode till revisorer **
Övrigt
Totala externa kostnader

11 930

17 879

5 449

8 262

153 634

120 035

7 009

9 277

Koncernen
2010

Koncernen
2009

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009

* Omräknat i enlighet med not 29.
** För ersättning till revisorerna hänvisas till tabellen nedan

Arvoden till revisorer
PwC
Revisionsuppdrag

1 560

1 015

1 560

1 015

Övriga revisionstjänster andra än revisionsuppdraget

–

–

–

–

Skatterådgivning

–

–

–

–

Övriga tjänster

–

–

–

–

1 560

1 015

1 560

1 015

Total PwC
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag

313

967

–

–

Övriga revisionstjänster andra än revisionsuppdraget

–

–

–

–

Skatterådgivning

–

–

–

–

Övriga tjänster

–

–

–

–

313

967

–

–

Totalt övriga revisorer

Not 3 Personal
Total
2010

varav
kvinnor

Total
2009

varav
kvinnor

Medelantalet anställda
Moderbolaget i Sverige

1

1

2

1

Dotterföretag i Ryssland

915

118

932

107

Totalt för koncernen

916

119

934

108

Antal anställda vid årets slut
Moderbolaget i Sverige

1

1

1

1

Dotterföretag i Ryssland

726

93

556

80

Totalt för koncernen

727

94

557

81

Koncernen
2010

Koncernen
2009

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009

Löner och ersättningar i Sverige
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

40

250

40

250

432

356

432

356

472

606

472

606

Löner och ersättningar i Ryssland
Styrelse och ledande befattningshavare
Andra anställda
Löner och ersättningar totalt

223

–

–

–

57 458

43 990

–

–

57 681

43 990

–

–

58 153

44 596

472

606

364

Sociala kostnader
Sociala kostnader i Sverige
Sociala kostnader i Ryssland

996

364

470

3 105

2 489

–

–

4 101

2 853

470

364

Pensionskostnader (avgiftsbestämda planer)
Styrelsen och VD

20

–

–

–

10 129

8 296

–

–

–

–

–

–

72 403

55 745

942

970

Koncernen
2010

Koncernen
2009

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009

Kvinnor

1

1

1

1

Män

4

4

4

4

Kvinnor

–

–

–

–

Män

3

3

–

–

Övriga anställda i Ryssland
Övriga anställda i Sverige
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Koncernen – styrelsen och VD vid årets slut

Koncernen – Företags ledning vid årets slut

Ersättningar och övriga förmåner under året – specifikation avseende styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelsearvode/
grundlön

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionsförmån

Preston Haskell, VD, ledamot

–

–

–

–

Lars Guldstrand, styrelsens ordförande

–

–

–

–

Mike Nunn, ledamot

–

–

–

–

Alice Volgina, ledamot

–

–

–

–

Maxim Kondratyukin, ledamot

–

–

–

–

40

–

–

–

Styrelse

Patric Perenius, ledamot
Koncernledning

–

–

–

–

223

–

–

–

Håkan Claesson, Ekonomichef**

–

–

–

–

Stefan Egerstad, Ekonomichef***

–

–

–

–

Pavel Olishevskiy*, Operativ Direktör

* Före 1 juni 2010, då Central Asia Golds egna management bolag (LLC Management Company CAG) bildades, var Pavel Olishevskiy anställd av förvaltningsbolaget LLC NMC i Moskva, som tillhandahöll förvaltningstjänster åt Central Asia Gold-koncernen. Under verksamhetsåret betalades totalt
TSEK 3,516 till LCC NMC för tillhandahållna tjänster för Central Asia Gold-koncernen inklusive de tjänster som tillhandahållits av Pavel Olishevskiy.
** Håkan Claesson hade ett konsultavtal med CAG som temporär finansdirektör under 2010 och var aldrig anställd av koncernen. Under 2010 betalades
totalt 894 TSEK (54) i konsultarvoden för tjänster som tillhandahållits av Håkan Claesson.
*** Stefan Egerstad anställdes som finansdirektör i slutet av december 2010 och har inte erhållit någon ersättning under 2010.
Verkställande direktör för moderbolaget
Moderbolagets verkställande direktör (Preston Haskell) är också huvudägare i koncernen. Han har inte erhållit någon lön under 2010.
Koncernen
Arvoden har utbetalats till styrelseledamöterna som beslutats på bolagsstämman. Ingen annan ersättning har utbetalats av bolaget. Under 2010
har totalt 40 TSEK (80 TSEK) betalats i arvoden till de oberoende styrelseledamöterna. Alice Volgina och Lars Guldstrand har avstått från sina
styrelsearvoden.

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar
Koncernen
2010
Avskrivning byggnader
Avskrivning maskiner och inventarier samt andra tekniska anläggningar
Avskrivningar av maskiner, inventarier och andra tekniskaanläggningar
som aktiverats som del i immateriella anläggningstillgångar
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar
Summa avskrivningar
Nedskrivning av immateriella tillgångar i moderbolaget.*

Koncernen
2009

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009

-3 519

-4 141

–

–

-17 023

-17 790

–

-2
–

1 261

1 751

–

-4 028

-2 632

–

–

-23 309

-22 812

–

-2

–

-392

–

-392

Koncernen
2009

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009
13 162

* Nedskrivningen i moderbolaget 2009 avser en diamantlicens i Sverige som av ledningen bedömdes sakna kommersiellt värde.

Not 5 Finansiella intäkter
Koncernen
2010
Ränteintäkter från koncernbolag
Övriga ränteintäkter
Valutadifferenser, netto
Totala finansiella intäkter

–

–

15 228

1 280

1 281

131

83

–

–

13 228

284

1 280

1 281

28 587

13 529

Not 6 Finansiella kostnader
Koncernen
2010
Valutadifferenser, netto

Koncernen
2009

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009

-2 827

-4 760

-38 426

-6 676

Räntekostnader på lån och upplåning

-13 287

-15 182

-5 312

-3 198

Räntekostnader för finansiell leasing

-1 837

-4 823

–

–

–

–

–

-5 295

-17 951

-24 765

-43 738

-15 169

Koncernen
2010

Koncernen
2009

Moderbolaget
2010

Moderbolaget
2009

Nedskrivning av aktier och andelar
Summa finansiella kostnader

Not 7 Inkomstskatt och uppskjuten skatt
Aktuell skatt

-2 354

-540

-526

–

Uppskjuten skatt

-7 064

3 247

–

–

-9 420

2 707

-526

–

Resultat före skatt

17 108

139 582

-10 713

-12 281

Skatt enligt gällande skattesats

-3 422

-27 916

2 818

3 230

Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla

-3 907

-2 917

-9

-1 403

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

3 211

39 079

1 146

–

Utgifter redovisade direkt mot eget kapital

3 735

203

3 735

203

Sambandet mellan skattekostnad och redovisat resultat

Skatteeffekt av förändringar i tidigare år beskattning
Nedskrivning av uppskjuten skattefordran
Skillnad i skattesats mellan koncernen och de enskilda bolagen
Skatteeffekt av underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej
redovisas

-526

-526

55

-3 226

–

–

-876

-486

–

–

-7 690

-2 030

-7 690

-2 030

-9 420

2 707

-526

–

Den tillämpliga skattesatsen för moderbolaget är 26,3%. Den tillämpliga skattesatsen för ryska dotterbolag är 20%. Koncernens huvudsakliga affärsverksamhet är i Ryssland och den tillämpliga skattesatsen som används för koncernen är 20%.
Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

37 117

15 124

–

11 386

Uppskjuten skattefordran avseende aktiverade underskott
Ingående uppskjuten skattefordran
Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag
Försäljningsvärde för dotterbolag

-514

–

Förändring i uppskjuten skattefordran

-434

10 607

Utgående uppskjuten skattefordran

36 171

37 117

Summa uppskjuten skattefordran

36 171

37 117

För närvarande tas inte skattemässiga underskottsavdrag i moderbolaget upp som uppskjutna skattefordringar i balansräkningen, eftersom det är osäkert
om sådana underskottsavdrag kan utnyttjas på grund av moderbolagets förvaltande karaktär.
Koncernen har inte tillräckliga beskattningsbara temporära skillnader, därför redovisas en uppskjuten skattefordran relaterad till skattemässiga underskottsavdrag i balansräkningen. I dotterbolagen bokförs uppskjutna skattefordringar på skattemässiga underskottsavdrag när det är troligt att dotterbolaget
kommer att generera tillräcklig skattemässig vinst för att kunna använda underskottsavdragen inom överskådlig framtid. Enligt rysk lag kan underskottsavdragen användas inom en 10-årsperiod från det år då underskotten uppstår.
I CAG-koncernen har bara två bolag väsentliga belopp av uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott: LLC Tardan Gold (25 421
TSEK) och LLC GRE-324 (9 660 TSEK). Huvuddelen av dessa uppskjutna skattefordringar, 31 073 TSEK av 36 171 TSEK, kan utnyttjas fram till år 2017.
På grundval av prognoserna för LLC Tardan Gold och LLC GRE 324 kommer dessa bolag att generera skattemässiga vinster som gör det möjligt att inom
3 år utnyttja deras skattemässiga underskottsavdrag.

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader
Ingående uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser och aktiverat
arbete för egen räkning

31 033

794

–

22 684

Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag

-1 344

–

Förändring uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser och aktiverat
arbete för egen räkning

Försäljningsvärde från sålda dotterbolag

1 707

7 555

Utgående uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser och aktiverat
arbete för egen räkning

31 396

31 033

Ingående uppskjuten skatt på förvärvade anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag

8 900

965

–

7 935

Förändring uppskjuten skatt på förvärvade anläggningstillgångar

5 274

–

Utgående uppskjuten skatt för förvärvade anläggningstillgångar

14 174

8 900

Summa uppskjuten skatteskuld

45 570

39 933

Uppskjuten skatteskuld beräknas på skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.
Det finns ingen uppskjuten skatt hänförlig till poster redovisade direkt i eget kapital.

Not 8 Gruvrättigheter och aktiverade prospekteringskostnader
Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

152 242

35 936

392

392

-6 721

–

–

–

–

107 671

–

–

Omräkningsdifferens

-2 320

-2 115

–

–

Aktiverade prospekteringskostnader

18 153

10 750

–

–

161 353

152 242

392

392
–

Ingående balans
Försäljningsvärde från sålda dotterbolag
Erhållet netto genom förvärv av bolag och licenser

Utgående balans ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans avskrivningar och nedskrivningar

-3 024

–

-392

Avskrivning för perioden

-4 028

-2 632

–

–

–

-392

–

-392

-7 052

-3 024

-392

-392

154 301

149 218

–

–

Årets nedskrivning för perioden
Utgående balans ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde, netto

Immateriella tillgångar består av gruvrättigheter 1 369 TSEK (5 926 TSEK) och aktiverade prospekteringskostnader 152 932 TSEK (143 292 TSEK).
De immateriella tillgångarna är en betydande del av den totala tillgångsmassan i CAG-koncernen och ledningen i CAG-koncernen gör regelbundet nedskrivningstester (impairment test) för att kontrollera att den framtida intjäningsförmågan från dessa tillgångar minst motsvarar det bokförda värdet. För nedskrivningstesterna har använts en diskonterad kassaflödesmodell som sträcker sig över fyndighetens beräknade livslängd. En mängd variabler simuleras
i modellen. Bland de viktigare variablerna är guldpriset och avkastningskravet.
Ett nedskrivningstest gjordes på koncernens produktiva guldtillgångar per den 31 december 2010. Den mest betydande delen av de immateriella tillgångarna avser Tardan-fyndigheten (i dotterbolaget LLC Tardan Gold) och Bogomolovskoye-fyndigheten (i dotterbolaget LLC GRE-324). Basantagandena som
användes i testet var ett guldpris under testperioden på 1440 USD/oz och ett avkastningskrav på 14% per år. Resultatet av nedskrivningstesterna var att
inget nedskrivningsbehov förelåg för vare sig Tardan-fyndigheten eller Bogomolovskoye-fyndigheten per 31 december 2010. För att pröva nedskrivningstestets känslighet för basantagandena utfördes en känslighetsanalys, där det antagna guldpriset sänktes med 10% och avkastningskravet höjdes till 16%.
Inte heller med dessa antaganden noterades något nedskrivningsbehov per den 31 december 2010.

Not 9 Byggnader och mark
Ingående balans
Inköp
Färdigställande av pågående konstruktionsarbete
Försäljning av dotterbolag
Förvärvade tillgångar genom förvärv av dotterföretag

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

43 020

6 170

6 605

3 980

172

–

-6 971

–

–

34 845

Utrangeringar

-5 928

-1 036

Omräkningsdifferens

-2 766

-939

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

34 132

43 020

Ingående balans

-4 437

-1 360

Försäljning av dotterbolag

989

–

Utrangeringar

286

833

Omräkningsdifferens

827

229

Årets avskrivningar

-3 519

-4 141

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 854

-4 437

Utgående planenligt restvärde

28 278

38 583

Anskaffningsvärde för ägd mark uppgår till 25 TSEK (25).

Not 10 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier
Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

Ingående balans

82 675

53 590

25

25

Inköp

29 731

3 793

–

–

-13 744

–

–

–

–

35 000

–

–

-5 960

-3 673

–

–

-10 029

-6 035

–

–

82 671

82 675

25

25

-24 550

-9 731

-25

-23

13 580

–

–

–

Utrangeringar

1 057

1 361

–

–

Omräkningsdifferens

5 950

1 610

–

–

Årets avskrivningar

-17 023

-17 790

–

-2

Utgående ackumulerade avskrivningar

-20 984

-24 550

-25

-25

61 687

58 125

–

–

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Försäljning av dotterbolag
Förvärvade tillgångar genom förvärv av dotterbolag
Utrangeringar
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans
Försäljning av dotterbolag

Utgående planenligt restvärde

Not 11 Pågående konstruktionsarbeten
Ingående balans
Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag
Färdigställande av pågående konstruktionsarbete

4 649

–

–

8 034

-172

-3 664

Inköp under året

51 896

314

Omräkningsdifferens

-3 250

-35

Redovisat värde

53 122

4 649

Pågående konstruktionsarbeten vid slutet av 2010 består främst av den ännu inte färdigställda lakningsanläggningen vid Tardan-fyndigheten samt dess
infrastruktur. Anläggningen beräknas kunna tas i full drift under sommaren 2011.

Not 12 Andelar i koncernföretag
Ingående balans
Förvärv av dotterbolag
Investering i andelar i dotterbolag (LLC Kara-Beldyr)
Försäljning av dotterbolag (LLC Kara-Beldyr)

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

429 915

254 412

413

180 800

17 406

–

-21 517

–

–

-5 297

Förvärvskostnader

8 884

–

Lämnade aktieägartillskott

8 892

–

443 993

429 915

Nedskrivning av aktier och andelar

Utgående bokfört värde

Under 2010 grundades dotterbolaget LLC Management Company CAG. Moderbolaget lämnade aktieägartillskott till dotterbolaget LLC Solcocon. Förvärvs
kostnader avser kostnader i samband med fusionen med NMC-företagen. Under 2010 såldes dotterbolaget LLC Kara-Beldyr, se not 21 för ytterligare
detaljer.
År 2009 gjordes en nedskrivning av aktier i LLC Borservice med 5 297 TSEK efter beslut att stänga verksamheten i LLC Borservice.
Andelar i dotterbolag och lån till dotterbolag utgör en betydande del av moderbolagets tillgångar och ledningen i moderbolaget gör regelbundet nedskrivningstester (impairment test) för att kontrollera att dessa tillgångars återvinningsvärde minst motsvarar det bokförda värdet. Nedskrivningstesterna görs
med användning av en diskonterad kassaflödesmodell för varje dotterbolag för den beräknade livslängden för respektive dotterbolags tillgång/fyndighet
eller för rimlig överskådlig framtid om ingen licens/fyndighet ägs av dotterbolaget. Värderingsmodellen är känslig för ett antal variabler och bedömningar,
bland vilka de viktigaste är guldpriset och avkastningskravet. På grundval av de per den 31 december 2010 utförda nedskrivningstesterna har ledningen
inte identifierat något nedskrivningsbehov för andelar i dotterbolag eller lån till dotterbolag.

Not 13 Andelar i joint ventures och långfristiga lånefordringar
Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

19 165

–

11 438

–

5 486

–

5 487

–

115

484

–

–

5 602

484

5 487

–

Andelar i joint ventures
Joint venture Awilia Enterprises Limited
Långfristiga lånefordringar
Långfristiga lånefordringar från joint venture Awilia Enterprises Limited
Övriga långfristiga lånefordringar
Summa Långfristiga lånefordringar

I september 2008 ingick CAB AB ett samarbetsavtal, joint venture, med det kanadensiska guldgruvbolaget Centerra Gold Inc* (Centerra) avseende KaraBeldyr Joint Venture-projektet. Avtalet innehåller två faser, där fas ett ger Centerra rätten, men inte skyldigheten, att förvärva 50% av Kara-Beldyr Joint
Venture-projektet genom att investera 2,5 MUSD. I fas två har Centerra rätten, men inte skyldigheten, att förvärva ytterligare 20% av Kara-Beldyr Joint
Venture-projektet genom att investera ytterligare 4 MUSD.
Fas ett av avtalet slutfördes under tredje kvartalet 2010 och Centerra förvärvade därmed rätten till 50% av Kara-Beldyr Joint Venture-projektet. CAG AB
har för detta ändamål bildat ett bolag registrerat enligt cypriotisk lag, Awilia Interprises Ltd. (Awilia). 100% av aktierna i det tidigare dotterbolaget till CAG
AB, LLC Kara-Beldyr (som ägare till Kara Beldyr Joint Venture-projektet), överfördes till Awilia och 50% av aktierna i Awilia överfördes från CAG AB till
Centerra. Överföringen av aktierna till Centerra registrerades formellt den 21 januari 2011.
Efter slutförandet av fas ett har Centerra valt att utnyttja rätten att öka sin andel i projektet genom att investera ytterligare 4 MUSD i joint venture-samarbetet och därigenom förvärva ytterligare en andel om 20%, vilket innebär en sammanlagd andel om 70% i projektet.
5 486 TSEK av detta belopp investerades av Centerra redan under fjärde kvartalet 2010. Denna investering bokfördes som ett lån från Centerra till Awilia
genom CAG AB. Med början från fjärde kvartalet 2010 behandlas LLC Kara-Beldyr och Awilia som närstående till CAG.
Koncernen redovisar intressen i joint ventures enligt kapitalandelsmetoden.
Det finns inga ansvarsförbindelser i Awilia Enterprises Ltd och koncernen har inga åtaganden avseende sitt innehav i Awilia Enterprises Ltd.
* Centerra Gold Inc är ett guldgruvbolag inriktat på drift, utveckling, prospektering och förvärv av guldfyndigheter främst i Asien, forna Sovjetunionen och
andra globala tillväxtmarknader. Centerra Gold Inc. är en ledande Nordamerika-baserad guldproducent och är den största västbaserade guldproducenten i Centralasien. Centerra Gold Inc:s aktier handlas på Toronto Stock Exchange (TSX) under symbolen CG. Bolaget har huvudkontor i Toronto,
Kanada.

Not 14 Aktier och andelar i dotterbolag och joint venture
Koncernen

Organisationsnummer

Säte

Kapital- och rösträttsandel

LLC Tardan Gold

1041700563519

Kyzyl

100%

LLC Artelj Tyva

1051740507081

Kyzyl

100%
91,7%

LLC Artelj Lena

1073808018602

Irkutsk

LLC Uzhunzhul

1071901004746

Abakan

100%

LLC GRE-324

1037542001441

Chita

100%

LLC Solcocon

1077530000239

Chita

100%

LLC Borservice

1077536005601

Chita

100%

LLC Gold Borziya

1077530001174

Chita

100%

LLC Rudtechnologiya

1077530000570

Krasnokamensk

100%

Awilia Enterprises Limited

270158

Cypern

Moderbolaget

Organisationsnummer

Redovisat värde

Joint ventures
50%

19 165

Säte

Kapital- och rösträttsandel

Redovisat värde

LLC Tardan Gold

1041700563519

Kyzyl

100%

250 301

LLC Artelj Lena*

1073808018602

Irkutsk

0,2%

–

LLC Uzhunzhul*

1071901004746

Abakan

LLC GRE324

1037542001441

Chita

1%

–

100%

39 115
25 359

LLC Solcocon

1077530000239

Chita

100%

LLC Borservice

1077536005601

Chita

100%

105

LLC Gold Borziya

1077530001174

Krasnokamensk

100%

29 248

LLC Rudtechnologiya

1077530000570

Krasnokamensk

100%

99 453

Moskva

100%

LLC Management Company CAG 1097746422840

413
443 994

Joint ventures
Awilia Enterprises Limited

270158

Cypern

50%

11 438
11 438

*	Koncernbolagen LLC Artelj Tyva, LLC Artelj Lena och LLC Uzhunzhul ägs indirekt av CAG genom dotterbolaget LLC Tardan Gold. Därmed finns inga
redovisade värden för dessa bolag hos moderbolaget.

Not 15 Lån till dotterföretag
Ingående balans
Utlåning under året
Upplupen ränta
Omräkningsdifferens
Nettobelopp lån till- och från dotterbolag *
Utgående bokfört värde

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

89 085

113 167

190 290

57 716

17 472

13 015

-22 284

-14 081

–

-80 732

274 563

89 085

* I moderbolagets balansräkning för 2009 kvittades ett belopp på 80 732 TSEK i långfristiga fordringar mot långfristiga skulder till samma juridiska enhet.
Lån till dotterbolag utgör en betydande del av moderbolagets tillgångar och ledningen i moderbolaget gör regelbundet nedskrivningstester (impairment test) för
att kontrollera att dessa tillgångars återvinningsvärde minst motsvarar det bokförda värdet, för ytterligare detaljer, se not 12.

Not 16 Varulager
Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31
(omräknat*)

Råvaror**

54 449

18 398

Malm och koncentrat

98 600

63 324

Rent guld

3 418

3 673

Pågående arbete

9 717

–

Övrigt

1 588

4 675

167 772

90 070

Summa
* Omräknat i enlighet med not 29.
** Nedskrivningen på råmaterial under 2010 var 2 097 TSEK (1 173 TSEK).

Kostnader för råvaror och andra lagervaror inräknas i ”externa kostnader” och uppgick till 60 781 TSEK (65 927 TSEK).

Not 17 Övriga kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader
Koncernen
2010-12-31
Övriga kortfristiga fordringar

Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31
657

4 124

1 700

209

Mervärdesskattefordran*

48 987

35 095

365

–

Summa övriga kortfristiga fordringar

53 111

36 795

574

657

* Försäljning av guld i Ryssland omfattas inte av utgående mervärdesskatt, men inköp av de flesta material och en lång rad andra av koncernens kostnader omfattas av ingående mervärdesskatt. Därför har CAG-koncernen alltid betydande mervärdesskattefordringar.
Förutbetalda kostnader

33 026

4 086

67

84

Summa förutbetalda kostnader

33 026

4 086

67

84

Ökningen av förutbetalda kostnader under 2010 beror på förskott som lämnats till konstruktörer och leverantörer av utrustning för den nya lakningsanläggningen som är under uppförande vid Tardanfyndigheten.

Not 18 Resultat och eget kapital per aktie
a) Före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att resultatet som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal
stamaktier under perioden.
Koncernen
2010

Koncernen
2009
(omräknat*)

Resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

7 964

146 857

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental)**

5 026

1 720

1,58

85,37

Resultat per aktie, SEK

* Omräknat i enlighet med not 29.
** Det genomsnittliga antalet aktier för 2009 har justerats för sammanläggningen som gjordes under 2010.
b) Efter utspädning
Det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier efter utspädning är detsamma som före utspädning. Detta beror på att den enda potentiellt utspädande
effekten är de per årsskiftet 2010 utestående optionerna. Totalt emitterades 510 650 miljoner optioner med rätt att teckna 1 315 000 aktier, varav 450 000
aktier med lösenpris 221,1 SEK per aktie (januari 2012, emitterade enligt beslut på bolagsstämman i mars 2009) och 1 065 000 aktier med lösenpris 25
SEK (augusti 2012, emitterade enligt beslut på bolagsstämman i juni 2010). Då börskursen såväl i snitt under 2010 som per årsslut 2010 var lägre än
teckningskursen, uppkommer ingen utspädning till följd av dessa utestående optioner.

c) Antal utestående aktier, kvotvärde per aktie samt aktiekapitalets gränser.
Per årssluten 2009 och 2010 var det utestående antalet aktier enligt vad som följer.
Antal aktier
Ingående balans*
Nyemissioner under perioden
Antal utestående aktier per respektive årsslut
Kvotvärde i SEK (11,25 SEK per aktie i 2010, 10 SEK per aktie i 2009).

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

1 765 312

15 000 000

1 765 312

2 653 125

14 251 675

2 653 125

14 251 675

15 000 000

16 016 987

17 653 125

16 016 987

17 653 125

180 191 104

176 531 250

180 191 104

176 531 250

* Innan nyemissionerna 2010 genomförde bolaget en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier som medförde att kvotvärdet på utgivna
aktier sänktes från 10 SEK till 1,125 SEK men inte påverkade antalet utgivna aktier. Efter nyemissionerna 2010 har en sammanläggning av aktier om
10:1 genomförts varigenom kvotvärdet per aktie ökade från 1,125 SEK till 11,25 SEK. Ingående balansen i antal aktier, 1,765,312 och antalet utgivna
aktier vid nyemissionerna 2010, 14,251,675, har justerats för sammanläggningen om 10:1.
Aktiekapitalets gränser var vid årsslutet 2010 lägst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK. Gränserna för antalet aktier vid årsskiftet 2010 var lägst
15 000 000 och högst 60 000 000. Antalet utgivna och fullt betalda aktier per 2010-12-31 uppgick till 16 016 987.
Koncernen Koncernen 2009
2010
(omräknat*)
Aktiekapital

180 191

176 531

Övrigt tillskjutet kapital

143 705

-66 031

Valutakurs reserv

-11 404

4 915

Balanserat resultat, inklusive årets resultat

91 614

83 649

404 106

199 064

25,23

110,13

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Eget kapital per aktie, SEK
* Omräknat i enlighet med not 29.

CAG genomförde en nyemission i augusti 2010. Antalet aktier i CAG ökade med 141 225 000 genom nyemissionen vilket motsvarar ökningen av aktiekapitalet med 228 160 TSEK. Samtidigt minskade aktiekapitalet med 156 671 TSEK med motsvarande ökning av överkursfonden utan ändring av antalet
aktier. Efter nyemissionen uppgick det totala antalet aktier till 158 878 125, var och en med ett kvotvärde på 1,125 SEK, och aktiekapitalet uppgick till 178
738 TSEK. Den 8 oktober 2010 ökade aktiekapitalet med 1 453 TSEK genom en riktad aktieemission på 1 291 742 aktier till garanterna för nyemissionen.
Dessutom ökades aktiekapitalet med 3,375 SEK (för att göra det totala antalet aktier delbart med 10 inför en kommande aktiesammanläggning) och antalet
aktier ökade till 160 169 810. Aktiesammanläggningen 10:1 genomfördes den 20 oktober 2010 för att uppfylla kraven för notering på NASDAQ OMX First
North Premier.
För ytterligare detaljer se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” i denna rapport.

Not 19 Avsättningar
Koncernen
2010-12-31
Ingående avsättning återställandekostnader
Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag
Försäljningsvärde från sålda dotterbolag

Koncernen
2009-12-31

5 228

60

–

3 506

-699

–

Ytterligare avsättningar under året

1 070

1 662

Summa avsättningar

5 599

5 228

LLC Tardan Gold

4 518

4 011

LLC Artelj Lena

1 004

534

LLC Artelj Tyva

–

622

LLC GRE-324

77

61

5 599

5 228

Fördelning avsättning återställandekostnader på dotterföretag

Summa avsättning återställandekostnader

Huvuddelen av avsättningen för återställandekostnader avser LLC Tardan Gold (4 518 TSEK) och beräknas att användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2015. Avsättningen avseende LLC Artelj Lena (1 004 TSEK) beräknas att användas inom en 3-årsperiod.
Återställandekostnadernas storlek för varje enskilt licensområde är till stor del beroende på typ av mark som gruvverksamheten är belägen på. Ingen av
CAG:s produktionsanläggningar ligger på mark som är känslig ur miljösynpunkt eller från andra aspekter. Beräkningarna av framtida återställandekostnader har främst baserats på antaganden som anges i respektive licensavtal.
En beräkning av nuvärdet av återställandekostnaden genomförs årligen för varje licens i respektive dotterbolag och grundar sig på tekniska specialisters
bedömningar av den arbetsinsats och maskinutrustning som behövs för att uppfylla återställandekraven i respektive licensavtal.

Not 20 Långfristiga och kortfristiga lån
Lån från aktieägare

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

–

59 487

–

–

Lån från Centerra Gold Inc. enligt joint venture avtal

5 504

14 802

5 504

14 802

Övriga lån

1 255

7 381

894

–

Leasingskuld

3 354

10 012

–

–

10 113

91 682

6 398

14 802

Summa långfristiga lån
Lån från aktieägare

–

37 278

–

29 982

106 762

–

–

–

364

17 630

–

–

6 409

7 159

–

–

113 535

62 067

–

29 982

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2010-12-31

Minimum
leasingavgifter

Ränta

Nuvärde av
betalningar

Kortare än ett år

9 042

2 954

6 409

Mellan ett och fem år

4 685

126

3 354

13 727

3 080

9 763

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Koncernen
2009-12-31

Banklån
Övriga lån
Leasingskuld
Summa kortfristiga lån
Finansiella leasingskulder förfaller enligt följande:

Summa
Koncernen
2010-12-31

Effektiv ränta

Effektiv ränta

Erhållna långfristiga lån, EUR

–

–

7 978

11%

Erhållna långfristiga lån, RUR

361

0%

38 931

13%

Erhållna långfristiga lån, USD

5 504

0%

14 802

0%

Ränteskulder, EUR

–

–

12 358

–

Ränteskulder, RUR

–

–

7 601

–

Ränteskulder, SEK

894

–

–

–

6 759

0%

81 670

–

Erhållna kortfristiga lån, RUR

106 996

13%

21 059

10%

Erhållna kortfristiga lån, USD

–

–

14 375

14%

Erhållna kortfristiga lån, SEK

–

–

14 282

30%

Ränteskulder, RUR

130

–

3 866

–

Ränteskulder, USD

–

–

11

–

Ränteskulder, SEK

–

–

1 314

–

Summa långfristiga lån

Summa kortfristiga skulder

107 126

54 908

Summa erhållna lån inklusive ränteskuld

113 885

136 578

Analys av löptider i relation till de totala avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena visas nedan:
2011
Banklån
Lån från Centerra Gold Inc. enligt joint venture avtal
Övriga lån
Leasingskulder
Summa

2012

2013

106 762

–

–

–

5 504

–

364

1 255

–

6 409

3 354

–

113 535

10 113

–

Ledningen arbetar kontinuerligt med finansieringen av koncernens verksamhet och det är styrelsens uppfattning att koncernen kommer att kunna refinansiera de lån som förfaller under 2011. I april 2011 har en kreditfacilitet med en limit om 3,6 MUSD som förfaller i september 2012 erhållits i syfte att
täcka koncernens behov av rörelsekapital. Se not 30.

Not 21 Rörelseförvärv
Förvärv av dotterbolag under 2010
Koncernen har inte förvärvat några dotterbolag under 2010. Ett nytt dotterbolag, LLC Management Company CAG, startades under året.
Försäljning av dotterbolag under 2010
Under 2010 har koncernen avyttrat sina aktier i LLC Artelj Tyva och LLC Kara Beldyr, vilket beskrivs närmare nedan. Vidare såldes 3% av koncernens
ägarandel i LLC Artelj Lena i augusti 2010 till Lena Gold LLC för en köpeskilling på 3 156 TRUR.
Försäljning av LLC Artelj Tyva
Enligt styrelsens policy att fokusera på malmbrytning har LLC Artelj Tyva inte ansetts vara strategiskt för koncernens kärnverksamhet och därför inte en
del av CAG:s långsiktiga strategi. Baserat på denna bedömning av styrelsen, tillsammans med underproduktion och en stor kostnadsmassa som gör
bolaget olönsamt att behålla i CAG-koncernen, tog ledningen beslutet att sälja 100% av aktierna i LLC Artelj Tyva till LLC «Techpromzoloto» i oktober
2010.
Erhållen köpeskilling var 2 344 TSEK.
Avyttringen av aktierna i LLC Artelj Tyva ledde till följande borttagande från CAG:s koncernbalansräkning:
TSEK
Immateriella anläggningstillgångar

306

Materiella anläggningstillgångar

4 372

Kassa

1 277

Övriga kortfristiga fordringar
Skulder
Inkomst från försäljning
Vinst vid avyttring
Påverkan på koncernens kassaflöde

897
-16 328
2 344
11 819
1 067

Försäljning av LLC Kara-Beldyr
I enlighet med joint venture-avtalet mellan CAG AB och Centerra Gold Inc. överfördes 100% av aktierna i LLC Kara Beldyr till joint venture-bolaget, Awilia
Enterprises Ltd i oktober 2010. CAG äger 50% av aktierna i joint venture-bolaget Awilia Enterprises Ltd och Centerra Gold Inc. äger resterande 50%
av aktierna. Köpeskillingen som mottagits av CAG för överföringen av aktierna i LLC Kara Beldyr uppgick till 36 397 TSEK baserad på erhållna likvida
medel (genom eftergift av lån av Centerra) och det beräknade verkliga värdet av den 50-procentiga andelen i joint venture-bolaget Awilia Enterprises Ltd.
Avyttringen av 100% av aktierna i LLC Kara Beldyr ledde till följande borttagande från CAG:s koncernbalansräkning:
TSEK
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kassa
Övriga kortfristiga kundfordringar

16 232
1 290
97
1 704

Skulder

–1 210

Inkomst från försäljning

36 397

Vinst vid avyttring

18 284

Påverkan på koncernens kassaflöde

10 903

Förvärv av dotterbolag under 2009
Den 2 mars 2009 slutförde Central Asia Gold AB samgåendet med de fem så kallade NMC-bolagen. I samgåendet bidrog ägarna till NMC-bolagen med
nämnda 5 bolags hela aktiekapital och ett aktietillskott på cirka 10 MUSD i nämnda bolag före samgåendet i utbyte mot 3 000 000 000 stamaktier emitterade av CAG (efter den omvända spliten 200:1 och aktiesammanläggning 10:1 är antalet aktier 1 500 000). Dessutom emitterade CAG 510 650 miljoner
optioner med rätt att teckna 1 315 000 aktier, varav 450 000 aktier med lösenpris 221,1 SEK per aktie (januari 2012, emitterade enligt beslut på bolagsstämman i mars 2009) och 1 065 000 aktier med lösenpris 25 SEK (augusti 2012, emitterade enligt beslut på bolagsstämman i juni 2010).
Efter det framgångsrika slutförandet av fusionen har årsredovisningen upprättats baserat på redovisningsprinciper för ”omvänt förvärv” eftersom de
två aktieägarna i NMC ägde 85% av CAG efter fusionen. Enligt dessa redovisningsprinciper skall NMC-bolagen i koncernens finansiella information
betraktas som förvärvare och CAG som det förvärvade bolaget. Som en följd av detta har det juridiska moderbolaget CAG:s tillgångar och skulder initialt
redovisats till verkligt värde i koncernredovisningen. Tillgångarna och skulderna i de legala dotterbolagen, de fem NMC-bolagen, har redovisats och värderats i koncernredovisningen till bokfört värde före fusionen. Den jämförbara finansiella informationen för tolvmånadersperioden 2008 motsvarar NMCbolagens årsredovisning för denna period. CAG i egenskap av juridiskt moderbolag redovisas fortsatt som moderbolag i de finansiella rapporterna.
Årsredovisningen för de konsoliderade företagen CAG och NMC har från den tredje månaden i första kvartalet 2009 upprättats enligt föreskrivna redovisningsprinciper. Eftersom den omvända förvärvsmodellen har använts för den koncernredovisningen för det kvartal som slutade den 31 mars 2009, fastställdes kostnaderna för fusionen baserat på antalet befintliga CAG-aktier vid det datum då fusionen genomfördes. Den 2 mars var det verkliga värdet på
de befintliga 530 625 000 CAG-aktierna lika med 31 838 TSEK. De direkt hänförliga fusionskostnaderna i både CAG och NMC-bolagen uppgick till 7 000
TSEK. Den totala kostnaden för fusionen uppskattades därför till 38 838 TSEK. Den totala kostnaden för fusionen har fördelats på CAG:s tillgångar och
skulder. Bokförda värden och marknadsvärden för CAG:s förvärvade tillgångar och skulder visas i nedanstående tabell.

För perioden 2 mars 2009 till 31 december 2009 var resultatet för de förvärvade bolagen -26 652 TSEK. Intäkterna var 116 528 TSEK och kostnaderna
efter skatt var 143 090 TSEK. För perioden 1 januari 2009 till 31 december 2009 var resultatet för de förvärvade bolagen -39 720 TSEK. Intäkterna var
118 143 TSEK och kostnaderna var -157 863 TSEK. Effekterna på årets resultat om samgåendet hade gjorts 1 januari 2009 i stället för den 2 mars skulle
ha varit att resultatet hade varit 13 158 TSEK lägre.
Bokfört värde

Verkligt värde

107 721

107 671

Materiella anläggningstillgångar

76 787

76 787

Finansiella anläggningstillgångar

20 091

20 091

116 526

111 413

Immateriella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Likvida medel

7 885

7 885

Uppskjuten skatten

-30 619

-30 619

Kortfristiga skulder

-40 521

-41 224

Långfristiga skulder

-16 314

-16 314

Avdrag för minoritetsandel

-1 456

-1 456

240 100

234 233

Uppkommen goodwill

–

195 396

Påverkan på koncernens likvida medel

–

7 885

Netto tillgångar
Summa kostnad förvärv

-38 838

Under finanskrisen hösten 2008 fick CAG-koncernen akut likviditetsbehov under fjärde kvartalet 2008. Bolagets marknadsvärde var vid den tidpunkten
lågt jämfört med det långsiktiga värdet av bolagets tillgångar. På grund av denna situation uppstod en negativ goodwill. Marknadsvärdeberäkningen ovan
visar den slutliga förvärvsanalysen.
Försäljning av dotterbolag under 2009
Inga dotterbolag såldes under 2009.

Not 22 Kassa och bank
Likvida medel om 22 230 TSEK (TSEK 22 732) avser koncernens kassa- och banktillgodohavanden. I moderbolaget avser likvida medel på 10 945
TSEK (14 794 TSEK) likaledes kassa- och banktillgodohavanden. En kursvinst på 337 TSEK (förlust 75 TSEK) avser kursvinst i likvida medel för koncernen, kursförlust på -1 052 TSEK (vinst 264 TSEK) avser moderbolaget.

Not 23 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
2010-12-31
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventarier samt andra tekniska anläggningar
Avskrivningar av maskiner, inventarier samt andra tekniska anläggningar
som aktiverats som del i immateriella anläggningstillgångar
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar
Upplösning av negative goodwill
Resultatet från försäljning av dotterbolag
Övrigt
Summa

Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

-3 519

-4 141

–

–

-17 023

-17 790

–

2

1 261

1 751

–

–

-4 028

-2 632

–

–

–

195 396

–

–

29 132

–

7 762

–

316

–

630

–

6 139

172 584

8 392

2

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2009-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Moderbolaget
2009-12-31

Not 24 Upplupna kostnader
Upplupna arvoden
Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa

–

312

–

312

7 649

9 021

105

213

–

2

–

2

7 649

9 335

105

527

Not 25 Finansiella tillgångar och skulder
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen,
lånefordringar och kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
De finansiella tillgångar som innehas för handel som redovisas i balansräkningen värderas till balansdagens kurs. Koncernen har för närvarande inga
tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Lånefordringar och kundfordringar
2010-12-31
Verkligt
värde

2010-12-31
Redovisat
värde

2009-12-31
Verkligt
värde

2009-12-31
Redovisat
värde

Likvida medel i SEK

10 945

10 945

14 794

14 794

Likvida medel i Euro

–

–

3

3

Likvida medel i USD

–

–

1

1

Likvida medel i RUR

11 285

11 285

7 934

7 934

Summa likvida medel

22 230

22 230

22 732

22 732

Kundfordringar

2010-12-31
Verkligt
värde

2010-12-31
Redovisat
värde

2 467

2 982

Reservering för osäkra kundfordringar

2010-12-31
Maximal
kreditrisk

2009-12-31
Verkligt
värde
2 480

-515

2009-12-31
Redovisat
värde

2009-12-31
Maximal
kreditrisk

3 579
-1 099

Kundfordringar, netto

2 467

2 467

2 467

2 480

2 480

2 480

Övriga kortfristiga fordringar

4 124

4 124

4 124

1 700

1 700

1 700

Summa likvida medel

22 230

22 230

–

22 732

22 732

–

Summa lånefordringar och
kundfordringar

28 821

28 821

6 591

26 912

26 912

4 180

Förändringar till gruppens avsättning för nedskrivning av kundfordringar är följande:
Koncernen
2010
Per 1 januari
Fordringar avskrivna under året
Avsättning för fordringar nedskrivning

Koncernen
2009

1 099

972

–

-562

2 153

737

Valutakursdifferens

-183

-48

Per 31 december

3 069

1 099

Det finns inga finansiella tillgångar, som är förfallna vid rapportperiodens slut som inte är reserverade. De individuellt nedskrivna fordringarna är hänförliga till motparter som hamnat i oväntade ekonomiska svårigheter.
Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar i denna kategori värderas fortlöpande till verkligt värde och förändringar i det verkliga värdet redovisas i det egna kapitalet under
Övrigt totalresultat. Koncernen har för närvarande inga tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas.
Övriga finansiella skulder
Övriga finansiella skulder avser leverantörsskulder, övriga kortfristiga räntebärande skulder och övriga långfristiga räntebärande skulder.
2010-12-31
Verkligt
värde
Leverantörsskulder
Lån
Leasingskulder
Summa andra finansiella skulder

2010-12-31
Redovisat
värde

2009-12-31
Verkligt
värde

2009-12-31
Redovisat
värde

31 041

31 041

21 080

21 080

113 885

113 885

136 578

136 578

9 763

9 763

17 171

17 171

154 689

154 689

174 829

174 829

Förfallostruktur på andra finansiella skulder per 31 december, 2010:
> 1 år
från balansdagen
Leverantörsskulder
Lån

> Mer än 5 år

31 041

–

–

107 126

6 759

–

6 409

3 354

–

144 576

10 113

–

Leasingskulder
Summa finansiella skulder

> 1 år men < 5 år
från balansdagen

Räntesatserna på leasingskulder är fasta. Räntesatserna på lån från banker är fasta under lånets bindningstid och koncernen är därför för närvarande
inte direkt exponerad för någon ränterisk. Om banken skulle ändra den fasta räntesatsen på erhållna lån under lånens bindningstid, skulle en höjning av
räntesatsen med 5 procentenheter öka de årliga ränteutgifterna med 5 350 TSEK. I april 2011 har en kreditfacilitet med en limit om 3,6 MUSD som förfaller i september 2012 erhållits i syfte att täcka koncernens behov av rörelsekapital.
Företaget exponeras för valutarisk i förhållande till sina nettoskulder i utländska valutor.
Företagets finansiella tillgångar och skulder per valuta:

Likvida medel

2010-12-31
SEK

2010-12-31
RUR

2010-12-31
USD

2010-12-31
Total

10 945

11 285

–

22 230

Kundfordringar

–

2 467

–

2 467

Lånefordringar

–

556

–

556

10 945

14 308

0

25 253
-113 885

Summa finansiella tillgångar
Lån inklusive upplupen ränta

-894

-107 487

-5 504

Finansiell leasing

–

-58

-9 705

-9 763

Leverantörsskulder

–

-31 041

–

-31 041

-894

-138 586

-15 210

-154 689

10 051

-124 277

-15 210

-129 436

Summa finansiella skulder
Finansiella poster, netto
Känslighetsanalys av förlust före skatt för valutarisk visas i tabellen nedan:
RUR
2010-12-31
Förändring i växelkurs, %

RUR
2010-12-31
Effekt på förlust före skatt

USD
2010-12-31
Förändring i växelkurs, %

+10%

-12 428

+10%

-1 521

-10%

+12 428

-10%

+1 521

USD
2010-12-31
Effekt på förlust före skatt

Känslighetsanalys – Marknadsrisk
Tabellen nedan visar en uppskattning av resultatpåverkan av förändringar i marknadsvillkoren ett år framåt, grundat på villkoren på rapportdagen den 31
december 2010. Uppskattningen baseras på en antagen produktionsvolym på 1400 kg rent guld under 2011, medan produktionsmålet för 2011 för närvarande är 1400 – 1600 kg rent guld. Villkoren på rapportdagen för 2011 är ett guldpris på 1 440 USD/oz och en växelkurs USD/SEK på 6,8.
Förändring av guldpriset i USD med:

Effekt på rörelseresultatet

+10%, allt annat lika

41 428

-10%, all annat lika

-41 428

Not 26 Närståendetransaktioner
Majoritetsaktieägare och moderbolag till CAG AB är Bertil Holdings Limited som äger cirka 63% av bolagets aktier. Bertil Holdings Limited är ett bolag som
kontrolleras av verkställande direktören Preston Haskell, som ytterst är CAG:s kontrollerande part. Resterande 37% av aktierna i CAG är spridda på cirka
3 800 aktieägare.
Försäljningar till närstående
CAG har sålt varor och tjänster till företag som är relaterade till den ytterst kontrollerande parten, Preston Haskell och till företag relaterade till den tidigare
styrelseledamoten, Maxim Kondratyukin. Alla försäljningar har skett till normala marknadsvillkor.
Inköp från närstående
Tjänster, material och utrustning
Under 2010 har utrustning hyrts och senare köpts av dotterbolag till CAG från företag närstående till den ytterst kontrollerande parten, Preston Haskell.
Prospekteringstjänster har köpts från företag närstående till den tidigare styrelseledamoten, Maxim Kondratyukin.
Inköpen av tjänster och utrustning har gjorts till normala marknadsvillkor.

Förvaltningstjänster
Under en period fram till den 1 juni 2010 köpte Central Asia Gold alla förvaltningstjänster i Ryssland till ett företag närstående till den ytterst kontrollerande
parten, Preston Haskell. Från den 1 juni 2010 utfördes dessa tjänster av ett helägt dotterbolag, LLC Management Company CAG. Under 2010 fick CAG en
total kostnad på 3,516 TSEK (0 TSEK) för förvaltningstjänster från företag närstående till den ytterst kontrollerande parten, Preston Haskell.
Under 2010 har moderbolaget också köpt tjänster för finansiell rådgivning för 276 TSEK från ett företag närstående till styrelseordföranden, Lars Guldstrand.
Central Asia Gold köpte också förvaltningstjänster för 894 TSEK från företag närstående till ledningspersonal i Sverige.
Förvaltningstjänsterna har köpts på normala marknadsvillkor.
Finansiering
Ytterligare finansiering uppgående till 12 MSEK lämnades i mars-april 2010 för att öka koncernens rörelsekapital och ett lån på 1 145 TUSD i samband
med fusionskostnader erhölls från företag närstående till den ytterst kontrollerande parten, Preston Haskell. Årsräntesatsen för båda lånen var 16% och
båda lånen ingick i kvittningen av skulder mot aktier emitterade i nyemissionen år 2010 enligt beslutet på bolagsstämman den 28 juni 2010. Totalt har aktier
motsvarande 126 MSEK av de totalt emitterade 226 MSEK betalats genom kvittning av skulder till företag närstående till Preston Haskell.
Investeringar
Central Asia Gold AB överförde medel uppgående till 5 486 TSEK som mottagits från Centerra Gold Inc. till Awilia Enterprise Limited enligt joint ventureavtalet med Centerra Gold Inc. Se not 13 för ytterligare information.
Nedanstående tabell sammanfattar de transaktioner som gjorts under året med närstående:
2010

2009

Försäljningar till närstående:
Försäljningar till företag närstående till den ytterst kontrollerande parten

580

765

Försäljningar till företag närstående till styrelseledamöter

180

5 928

65

186

18 868

8 716

7 323

6 359

894

404

Räntor till företag kontrollerade av den ytterst kontrollerande parten

1 452

4 035

Mellanhavanden med närstående vid årets slut

2010

2009

Finansiella intäkter från närstående:
Ränteinkomster från företag närstående till den ytterst kontrollerande parten
Inköp från närstående
Köp från företag närstående till den ytterst kontrollerande parten
Köp från företag närstående till styrelseledamöter
Köp från företag närstående till ledningspersonal
Ränteutgifter till närstående:

Fordringar på
Företag närstående till den ytterst kontrollerande parten

2 911

1 111

Företag närstående till styrelseledamöter

1 012

238

Joint venture-företag

5 486

–

1 382

103 716

–

1

Skulder till
Företag närstående till den ytterst kontrollerande parten
Företag närstående till styrelseledamöter

Not 27 Ställda panter/ansvarsförbindelser
Ställda panter på 53 336 TSEK avser materiella anläggningstillgångar pantsatta till ryska banken Svyaz-Bank som säkerhet för lån utgivna till dotterbolagen LLC Tardan Gold och LLC GRE-324 (för LLC Rudtechnology och LLC Gold Borzia). Under 2009 avsåg ställda panter på 7 381 TSEK materiella
anläggningstillgångar pantsatta till ryska banken Sperbank som säkerhet för lån utgivet till dotterbolaget LLC Tardan. Ställda panter på 50 TSEK (50)
avser kreditkort på moderbolagets bankkonton.
Koncernens ansvarsförbindelser om 31 436 TSEK (0) avser avtal med leverantörer av utrustning till dotterbolagen LLC Tardan och LLC Solcocon

Not 28 Minoritetsägares andel
Minoritetsandelarna i koncernbolagen per årsslutet 2010:

Koncernbolag

Minoritetsandel, %

Minoritetsandel
av eget kapital
i koncernen

Minoritetens andel
av nettoresultatet

Dotterbolag
LLC Tardan Gold

0,00%

0

-

LLC Artelj Lena

8,31%

1 405

-276

LLC Uzhunzhul

0,00%

0

-

LLC GRE-324

0,00%

0

-

LLC Solcocon

0,00%

0

-

LLC Borservice

0,00%

0

-

LLC Gold Borzia

0,00%

0

-

LLC Rudtechnology

0,00%

0

-

LLC Management Company CAG

0,00%

0

-

1 405

-276

Summa minoritetsandel

Uppkomst av minoritet i LLC Artelj Lena.
Bakgrunden till minoritetsandelen på ursprungligen 5,3% i LLC Artelj Lena är att några tidigare medlemmar i Artelj Lenas arbetarkollektiv har vänt sig
till domstol och anklagat den tidigare företagsledningen för att felaktigt ha uteslutit dem ur LLC Artelj Lena. Frågan är komplicerad då ärendet avser en
numera icke existerande juridisk person, Arbetarkollektivet Artelj Lena. Tvisten resulterade i ett antal domstolsbeslut under det förra verksamhetsåret. I
ett flertal fall förlorade de tvistande före detta medlemmarna av arbetarkollektivet. I ett fall ledde dock ett domstolsbeslut till att några före detta arbetare
blev registrerade som ägare till 5,3% av det nu ombildade bolaget LLC Artelj Lena. Central Asia Golds och LLC Artelj Lenas juridiska ombud har under
2008-2010 genomfört ett omfattande legalt arbete med syfte att minimera effekterna av detta minoritetsägande.
3% av aktierna i LLC Artelj Lena såldes i augusti 2010 till Lena Gold LLC för 3 156 TRUR. Förvärvaren, Lena Gold LLC, har dock inte fullföljt sina skyldigheter enligt köpavtalet, varför det har beslutats att inte fortsätta med ytterligare förhandlingar med Lena Gold LLC om försäljningen av aktierna i LLC
Artelj Lena. I mars 2011 återköpte CAG de 3% av aktierna som såldes år 2010 för samma köpeskilling som erhållits vid försäljningen 2010.

Not 29 Rättelse
av föregående års
redovisning

Not 30 Väsentliga
händelser efter
räkenskapsårets slut

Räkenskaperna för 2009 har omräknats med
hänsyn till ett fel i nedskrivning av varulager på
4 644 TSEK i den tidigare lämnade årsredovisningen för 2009. Omräkningen hade följande
påverkan på den tidigare lämnade redovisningen:

LLC Artelj Lena
Ett samarbetsavtal mellan det specialiserade
alluviala gruvbolaget LLC Sibirskoe Zoloto och
LLC Artelj Lena undertecknades i februari 2011.
Enligt avtalet har partnern garanterat en kredit
på 150 miljoner RUR till LLC Artel Lena, varav
en del kommer att användas för uppgradering av
utrustning och prospektering under 2011. Enligt
avtalet kommer partnern att ansvara för gruvdriften och täcka produktionskostnaderna under
2011 i utbyte mot 85% av Artelj Lenas intäkter.

Övriga externa kostnader har minskats från
tidigare
rapporterade
‑124 679 TSEK
till
‑120 035 TSEK och rörelseresultatet har därför
förbättrats från 163 066 TSEK till 167 710 TSEK.
Nettoresultatet i den omräknade resultaträkningen uppgår till 146 933 TSEK jämfört med
142 289 TSEK. Omräkningen har inte haft någon
effekt på minoritetsintressena.
I balansräkningen uppgår det omräknade beloppet för varulager till 90 070 TSEK jämfört med
det tidigare rapporterade beloppet för varulagret på 85 426 TSEK. På motsvarande sätt har
Balanserat resultat ökat från tidigare rapporterat
79 005 TSEK till 83 649 TSEK i den omräknade
redovisningen. Summa tillgångar uppgår efter
omräkningen till 445 807 TSEK jämfört med
441 163 TSEK.
Omräkningen hade ingen påverkan på koncernens kassaflödesanalys, bortsett från en omklassificering mellan kassaflöde från rörelseresultatet
och kassaflöde från förändringar i varulagret.

Ett aktieöverlåtelseavtal avseende 3% av aktierna i LLC Artel Lena undertecknades mellan Lena
Gold LLC och LLC Tardan Gold i augusti 2010. I
mars 2011 återköpte LLC Tardan Gold de 3% av
aktierna i LLC Artel Lena som såldes år 2010 för
samma köpeskilling som vid försäljningen 2010
Ett aktieöverlåtelseavtal avseende 30% av
aktierna i LLC Artelj Lena mellan LLC Tardan
Gold och LLC Sibirskoe Zoloto till en köpeskilling
om 30 MRUR undertecknades i april 2011.
Kreditfacilitet för LLC Artel Lena
En ettårig kreditfacilitet på 150 MRUR med en
årlig ränta på 12,5% till LLC Artel Lena godkändes av ATB bank i februari 2011.

Lån från närstående
I april 2011 utgav Golden Impala Ltd, ett företag
närstående till CAG:s ytterst kontrollerande part,
Preston Haskell, en kreditfacilitet med en limit på
3,6 MUSD med årsräntesats på 16%. Kreditfaciliteten ska täcka Central Asia Golds nuvarande
och kortfristiga rörelsekapitalbehov. Kreditfaciliteten löper till september 2012.
Miljöavgift
I mars 2011 har CAG-koncernen tilldömts en
straffavgift om MRUR 1 av de ryska miljömyndigheterna för att ha använt cyanid innan tillstånd för
användande av cyanid beviljats. Ansökan om tillstånd för användande av cyanid har gjorts under
2010 och beviljande av detta tillstånd förväntas
under 2011.

Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed
och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens respektive moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 11 maj 2011

Lars Guldstrand
Styrelseordförande

Preston Haskell
Verkställande direktör och ledamot

Mike Nunn
Ledamot

Patric Perenius
Ledamot

Alice Volgina
Ledamot

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 11 maj 2011. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 31
maj 2011.

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 11 maj 2011
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i
Central Asia Gold AB (publ)
Org.nr 556659-4833

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Central Asia Gold AB (publ) för år
2010. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 18–64. Det är
styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits
av EU och årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av koncernredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god
revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att
granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens
och verkställande direktörens tillämpning
av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen
samt att utvärdera den samlade informatio-

Stockholm den 11 maj 2011
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

nen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget.Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits
av EU, och årsredovisningslagen och ger
en rättvisande bild av koncernens resultat
och ställning. En bolagsstyrningsrapport
har upprättats. Förvaltningsberättelsen och
bolagsstyrningsrapporten är förenliga med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Central Asia Gold AB (publ)
Engelbrektsplan 2, 4 fl.
SE 114 34 Stockholm
Tel: +46 8 624 26 80
Fax: +46 8 624 37 20
info@centralasiagold.se
www.centralasiagold.se

