Årsredovisning 2011

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011
Definitioner
Med “Central Asia Gold”, “CAG” eller “Bolaget” avses
Central Asia Gold AB (publ) med svenskt organisationsnummer 556659-4833 och dess dotterbolag.
Affärsidé
Genom utnyttjande av kunskaper och kontakter i de
centrala delarna av Asien bli ett internationellt sett medelstort och lönsamt guldproduktionsbolag. Även andra
mineraler än guld kan komma att omfattas av Bolagets
verksamhet.
Tidpunkter för ekonomisk information under
2012
Central Asia Gold ABs räkenskapsår är 1 januari – 31
december. Bolaget lämnar under 2012 återkommande
ekonomisk information enligt följande:

Delårsrapport (1) jan–mars 2012: 24 maj 2012
Delårsrapport (2) jan–juni 2012: 29 augusti 2012
Delårsrapport (3) jan–sept 2012: 28 november 2012

Årsstämman 2012
Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 24 maj
2012 klockan 10.00 i Näringslivets Hus, Storgatan19 i
Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar klockan 09.30.

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 18
maj 2012. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier
måste i god tid före den 18 maj 2012 genom förvaltarens
försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för
att erhålla rätt att delta i stämman.
(ii) Anmäla deltagandet till Bolaget senast kl 16.00 den
18 maj 2012, via mail 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, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida www.
centralasiagold.se. Den som företräder juridisk person
skall förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år,
eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar
behörig firmatecknare.
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Innehåll

CAG i korthet
Per april 2012 har bolaget 17 616 987 aktier och ett börsvärde om ca 300 miljoner
kronor.

Respekt

Central Asia Gold är ett svenskt gruvbolag
med inriktning på guld prospektering och
produktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy-regionen och republikerna Khakassia
och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licensområden, varav två med gruvor i
drift och två prospekteringsområden, varav
en, Kara-Beldyr ägs via ett joint venture
med det kanadensiska guldpbolaget Centerra Gold Inc.

Vår vision
Att identifiera nya guldreserver och föra
dem till produktion med hjälp av en stark
teknisk kunskap, kassaflöde från befintlig
verksamhet och tillgång till internationella
kapitalmarknader.

Koncernens huvudsakliga tillgångar består
av ett stort antal minerallicenser som innehas av de olika dotterbolagen. Licenserna
uppskattas per slutet av april 2012 innehålla nästan en miljon troy uns (oz) (1 oz
= 31,1 g) av guldreserver enligt de ryska
C1 + C2 kategorierna (motsvarande cirka
32 ton).

Vårt mål
Vårt mål är att skapa värde för våra aktieägare genom att med minsta möjliga risk ta
redan upptäckta guldfyndigheter till produktion.Vårt primära fokus är guld i Ryssland men även andra mineraler än guld
och andra länder kan omfattas av bolagets
verksamhet i framtiden.

Socialt ansvar

Per den 31 december 2011 uppgick antalet
anställda i Central Asia Gold AB till 493
personer, inklusive underentreprenörer. År
2011 producerades 410 kg guld.

Våra värderingar
Säkerhet
Vår främsta prioritet är en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra anställda. Vi letar
ständigt efter nya och innovativa metoder för att garantera säkerheten för våra
medarbetare. Vi kan stolt säga att nivån på
skador och sjukdomar är mycket låg inom
bolaget.

Ansvarsfull gruvproduktion

Central Asia Gold AB, med huvudkontoret
i Stockholm, Sverige, är noterat på svenska
börsen NASDAQ OMX First North Premier. Antalet aktieägare var cirka 3 500 per
den 31 januari 2012.

Vi erbjuder en positiv arbetsmiljö fri från
diskriminering och trakasserier i alla våra
aktiviteter.Vi agerar och behandlar varandra
med värdighet och respekt.Vi tror att medarbetare som behandlas med respekt uppnår
en högre nivå av professionell prestanda. Alla
våra medarbetare ges lika möjligheter för
karriärutveckling.Vi belönar och uppmuntrar samarbete, kreativitet och innovation.

Vi arbetar aktivt med frågor rörande socialt ansvar i de lokala områden där bolaget är verksamt. Detta sker genom stöd
och bidrag till bland annat utbildning och
infrastruktur samt genom att i första hand
erbjuda lokalbefolkning möjlighet till arbete inom företaget.

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 optimerad användning av resurser och minskad
industriavfall.

Väsentliga händelser under 2011
Maj 2011 Ytterligare 9 ton guldreserver i Kozlovskoe fyndigheten blev godkända och registrerade av den statliga reservkommissionen
i Zabaikalskiy-regionen.
Juni 2011 Bolaget förstärker ledningsgruppen och anställer ny CFO, Johan Arpe och chefsgeolog, Alexander Zabolotskiy.
Juli 2011 Försäljning av det alluvialt producerande dotterbolaget Artelj Lena LLC i linje med Central Asia Golds strategi att fokusera
på malmbaserad prospektering och produktion.
Augusti 2011 Bolaget tillförs 28 miljoner kronor genom en riktad nyemission till ett begränsat antal investerare.
December 2011 Erhållande av cyanidtillståndet för Tardan lakningsanläggning, vilket kommer att tillåta Central Asia Gold att väsentligt
öka koncernens produktionskapacitet

VD har ordet
förväntade produktionen för Gold Borzya
uppgår till 150 kg för 2012.
De svaga resultaten från produktionsenheterna Solcocon och Gold Borzya under
2011 och förseningen i färdigställandet av
lakningsanläggningen vid Tardan har haft
en väsentlig negativ påverkan på det finansiella resultatet för året. Resultatet har även
påverkats av nedskrivningar som gjorts till
följd av verksamheternas resultat under
2011 och bristerna i projektledningen av
byggnationen av lakningsanläggningen vid
Tardan under första halvåret.

Bäste aktieägare,
Under 2011 har CAG huvudsakligen inriktat sig på att färdigställa lakningsanläggningen på Tardan och erhålla alla nödvändiga tillstånd för anläggningen. Brister
i projektledningen avseende projektet
under 2010 och första halvåret 2011 har
medfört väsentliga förseningar och fördyringar av projektet, men byggnationen av
första fasen av anläggningen färdigställdes
under det tredje kvartalet 2011 och cyanidtillstånd erhölls den 28 december 2011
vilket innebär att vi kan påbörja bevattningen av malmen.

Ledningen i CAG lägger för närvarande all
kraft på att erhålla de tillstånd som behövs
för andra fasen av lakningsanläggningen
och samtliga tillstånd förväntas vara erhållna under andra kvartalet 2012. För tillfället
genomför bolaget en testkörning av fas 2
utrustningen av anläggningen och de preliminära resultaten visar att både guld- och
koppar desorptionen fungerar mycket bra.
Den uppskattade kapaciteten i lakningsanläggningen är 1 000–1 200 kg per år, men
på grund av den försenade produktionsstarten 2012 och den förväntade takten i
upptrappning av produktionen är den förväntade totala produktionen från Tardan
under 2012 400–600 kg.

Medan Tardan har varit bolagets huvudfokus under 2011 har den andra malmbaserade produktionsenheten, Solcocon,
uppvisat bra produktionsvolymer men haft
problem med lönsamheten och med att
förse produktionsanläggningen med tillräckliga mängder oxiderad malm för full
produktionskapacitet. Ledningen för Solcocon utvärderar för tillfället en teknologi
för att inkludera semi-oxiderad malm i produktionsprocessen. Om detta faller väl ut
kommer Solcocon att ha upp till 500 tusen
ton malm lämplig för lakningsproduktion.
Under tiden utvärderar även ledningen andra framtida möjligheter för Solcocon och
på kort och medellång sikt är lönsamhet
huvudfokus för produktionsenheten. Den
förväntade produktionen för Solcocon under 2012 uppgår till 200–250 kg.
Under 2011 har bolaget fortsatt arbetet
med att fasa ut sin alluviala produktion
genom försäljningen av produktionsenheten Artelj Lena. Den kvarvarande alluviala produktionsenheten, Gold Borzya,
upplevde flera operationella utmaningar i
sin verksamhet under 2011, såsom dåliga
väderförhållanden under produktionssäsongen och ökade produktionskostnader.
För produktionssäsongen 2012 har ett
operationellt outsourcing avtal tecknats
med en lokal alluvial producent och den

Mer positivt är de väldigt lovande resultaten som prospekteringsarbetet vid Kara
Beldyr, CAGs joint venture med Centerra
Gold Inc., uppvisat under 2011. I februari 2012 presenterade Centerra en preliminär resursbedömning för Gord-zonen
inom Kara Beldyr licensen med 289 000
troy ounces indikerade och 211 000 troy
ounces antagna resurser i enlighet med NI
43-101 standards. Denna resursbedömning
innebär för CAG, som äger 30% av Kara
Beldyr joint venture, en väsentlig ökning
av bolagets resurser. Ytterligare prospektering kommer att genomföras under 2012.
Centerra har som mål att uppnå 1,5 miljoner uns guldreserver för Kara-Beldyrprojektet fram till slutet av 2013.
Under december 2011 säkrade CAG ny
lånefinansiering för dotterbolaget GRE
324 (innehavare av licenserna för Solcocon och Gold Borzya) om 44 MSEK och
i februari 2012 tecknades ett avtal för omstrukturering och refinansiering av nuvarande banklån avseende dotterbolaget Tardan om 110 MSEK.
Även om 2011 har varit ett år fyllt av utmaningar och det finansiella resultatet varit en besvikelse är jag precis hemkomen
från Tardan övertygad om den nya produktionsanläggningens kapacitet och att
färdigställandet och tillståndsgivandet avseende anläggningen följer vår nuvarande
tidplan. Jag har personligen stöttat bolaget
med kortfristig bryggfinansiering om totalt ca 160 miljoner kronor och upplever
att bolaget nu är väl förberett för att dra
nytta av den fördelaktiga makromiljön för
guldproducenter och leverera en lönsam
framtid för bolaget och dess aktieägare.

Preston Haskell
Verkställande direktör

CAGs marknad – 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 2011 uppskattade guldkonsultbolaget
Gold Field Mineral Services (”GFMS”)
att det totalt fanns en existerande mängd
av omkring 166 600 ton guld i världen.
Därav bedömdes drygt 66% 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. 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 16,5% av den totala existerande guldmängden. Under de senaste
åren, ökade centralbankerna i Ryssland,
Kina och Indien kraftigt sina guldreserver.
Centralbanken i USA har den största guldreserven i världen.
Följande guldfyndigheter anses vara de
största i världen:Witwatersrand i Sydafrika,
Grasberg i Indonesien, Natalka, Olympic
Dam och Sukhoi Log i Ryssland.
Världens guldproduktion
Världens primära guldproduktion ökade
under 2011 med 3,8% jämfört med föregående år, enligt GFMS. Guldproduktionen blev 2 812 ton. Mer än hälften av
produktionsökningen kom från Afrika där
produktionen ökat med 64 ton. Kina blev
2011 för femte året i följd det land som
producerar mest guld i världen. Ryssland
var på fjärde plats.

Enligt GFMS, steg den globala totala kontanta produktions kostnaden med 14% under tredje kvartalet 2011 och uppgick till
totalt 628 USD/oz. Detta var det tionde
konsekutiva kvartalet med stigande produktionskostnader, främst beroende av att
valutan i producerande länder stärkts mot
dollarn, men även på grund av ökade royalty och intäktsrelatarede skatter.
Guldpriset
Det genomsnittliga globala guldpriset
ökade under 2011 till 1 572 USD från
1 226 USD under 2010. Ökningen blev
procentuellt därmed 28%. Det rekordhöga
guldpriset på 1 896 dollar rapporterades i
september 2011.
Källa: World Gold Council
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Guldutvinning – teknologi och
metoder
Prospektering
Geologerna använder sig av avancerad
teknik, som till exempel satellitbilder och
geokemi för att identifiera potentiella områden, där geofysisk prospektering och
borrning skall utföras.
Uppbyggnad av en gruva

Det kan ta upp till 12 månader att bygga
den enklaste form av gruva och upp till ett
par år innan guldet kan utvinnas ur jorden.
När en guldfyndighet har upptäckts, måste
infrastruktur skapas innan driften kan påbörjas. Detta kan ta ett år eller mer att färdigställa. Ett dagbrott kan ta 12 månader
att förbereda. Men tillsammans med övrig
planering, infrastruktur och myndighetsgodkännanden, kan tiden mellan upptäckt
och drift ta upp till fem år.
Numera är gruvorna utformade med hjälp
av avancerade datorprogram, för att erhålla en exakt och noggrann avbildning av
malmfyndigheten.
Borrning sker i olika delar av området i
syfte att identifiera malmens kvalitet och
kvantitet genom provtagning. Proverna
analyseras därefter och beslut fattas om huruvida gruvdrift är ekonomiskt motiverat.

1 Kina
2 Australien
3 USA
4	Sydafrika
5	Ryssland
6 Peru
7	Indonesien
8 Kanada
9	Ghana
10 Uzbekistan
11 Papua New Guinea
12 Brasilien
13 Argentina
14 Mexico
15 Mali

som används för att bryta ned guldet till
en lösning som samlas upp för vidare bearbetning. Den höggradiga malmen mals till
pulver, som anrikas i en gravitationskrets,
och slaggresterna lakas slutligen med en
cyanidlösning.
Guldet utvinns ur cyanidlösningen och
cyanidavfallet samlas upp för att avgiftas
eller återvinnas.
Raffinering

Råguldet smälts sedan och gjuts i dorétackor som innehåller upp till 90 procent
guld. Dorétackorna skickas till ett raffinaderi för raffinering till guldbarrar innehållande 99,99 procent rent guld.
Vad används guld till?
I århundraden har guld varit en symbol
för rikedom och överflöd. Ett av guldets
primära användningsområden är smycketillverkning. Guld har varit känt sedan
början av vår civilisation på grund av dess
förskönande egenskaper. Det var en metall som var förknippad med gudom och
kunglighet. Dess oföränderliga lyster och
motståndskraft mot korrosion är egenskaper som skiljer guld från andra metal�ler. Guld är lättsmält och en ytterst enkel
metall att bearbeta.Vid sidan av smycketillverkning finns emellertid åtskilliga andra
användningsområden för denna ädelmetall.

Brytning och bearbetning

Avancerad gruvutrustning används för att
avlägsna gråberg från ovanliggande lager
som täcker malmkroppen för att påbörja
gruvdrift. Efter brytning överförs malmen till processanläggningen. Låggradig
malm lakas direkt med en cyanidlösning,

Guld har tack vare sitt preciserade värde
och relativa lätthet att transportera använts
i finansiella transaktioner sedan lång tid
tillbaka. Än i dag är guld ett av världens
mest utnyttjade investeringsobjekt och
anses vara investerarens säkraste tillflykt i

osäkra tider. Det tjänar som ett utmärkt
skydd mot inflation och är ett medel att
skydda tillgångar inför framtiden.
Guld används också som en viktig komponent inom områden som elektronik,
medicin och flygindustri. På grund av sin
egenskap som utmärkt elektrisk ledare används guld i avancerad elektronisk utrustning. Guldets motståndskraft mot korrosion gör det till en viktig komponent för
datorbranschen. I satelliter och rymdstationer används guld för att smörja mekaniska komponenter, där organiska material
inte kan användas på grund av den höga
strålningen. Guldpläterad polyestertråd
används i bemannade rymdstationer för
att bibehålla en konstant innetemperatur.
Guld används också inom medicinsk industri, samt för diagnos och behandling
av vissa medicinska tillstånd, såsom cancer.
Guldets egenskap att vara icke-allergiframkallande gör att guld länge använts inom
tandvården i fyllningar och kronor.
Något överraskande har bladguld också sin
användning inom bageri- och konditorinäringen, exempelvis till tårtdekorationer.
Listan över vad guld kan användas till kan
göras väldigt lång. Sammanfattningsvis är
guld en handelsvara som vi människor
skulle finna det mycket svårt att klara oss
utan.
Guldbrytningens historia i
Ryssland
Redan under femte århundradet före vår
tideräkning återger historieskrivaren Herodotos vittnesmål från resenärer om rika
guldförekomster i de Riphiska bergen
(dagens Ural) och den stora mängden
guldsmycken hos befolkningen i området. Likväl lyckades man aldrig under det
gamla Rysslands och Moskvastatens månghundraåriga historia att upptäcka några
guldförande områden inom detta väldiga
territorium.

De ryska tsarerna ville ha guldbrytningen
på närmare håll. Ivan III lät till och med
kalla in bergsmän från Italien, men alla deras mödor åstadkom inte mera än en liten
guldklimp, som var tillräckligt stor för att
tillverka ett litet kors. Ivan den förskräcklige inledde erövringen av Sibirien, och tsar
Alexej I:s kosacker nådde fram till Kolyma,
men sedan hände ingenting.
Peter den store tog itu med mineralerna
med full kraft, med fantasi och hacka. Han

inrättade till och med ett särskilt ämbetsverk: först år 1700 Bergverket, som 1719
övergick i Bergmanufakturkollegiet. Fackmän kallades in från hela Tyskland, men
resultatet blev blygsamt. Dessbättre hittade
man en förnuftig karl i Nertjinskgruvorna
i Transbajkal 1714, Ivan Mokejev som hade
kommit på knepet hur man skulle utvinna
guld ur silvermalmen. Senare kunde man
med Mokejevs metod utvinna ädelmetaller
vid Akinfij Demidovs silvergruvor i Altaj.
År 1760 uppfördes ett metallverk vid floden Iset i Ural för utvinning av guld. Med
tiden lyckades man i Ryssland av polymetalliska malmer extrahera upp till 400 kilo
guld per år.
Peter den store tog ett aldrig tidigare skådat steg i december 1719, då han i en kejserlig Ukas förklarade gruvdriften fri för
alla. Men startpunkten för gulddriften i
Ryssland brukar officiellt förläggas till året
1745, då bonden Jerofej Markov hittade
guld i Uralfloden Pysjma.
Genom djupgrävning kunde Markov år
1747 öppna en guldåder som blev begynnelsen till den berömda Berezovskijgruvan, som är fortfarande i drift, och därmed
Rysslands guldindustrier. Gruvans första
132 gram rent guld överlämnades högtidligen till kejsarinnan Elisabet. Vid Myntgården i Sankt Petersburg inleddes samtidigt
guldraffinering i industriell skala.
Den fria bergshanteringen från Peter den
stores dagar avskaffades år 1782 av Katarina II, som tillerkände markägarna monopol på mineralutvinningen. Genom dekret av Senaten den 28 maj 1812 erkändes
dock rätten för privata gruvidkare att bryta
guldmalm och silver i strid med Katarinas
ukas.
År 1761 hade Michail Lomonosov lagt
fram en teori för uppkomsten av guldförande alluviala avlagringar, dvs. sådana
som bildas genom vittring av guldförande
bergarter, och föreslagit en metod för utvinning. Men under lång tid lyckades man
inte hitta några fyndigheter av alluvialt
guld.Tack vare gruvingenjören Lev Ivanovitj Brusnitsyns goda observationsförmåga
upptäcktes år 1814 spår av alluvialt guld
i schaktmassorna från Berezovskijgruvan.
Brusnitsyns erfarenheter bidrog till upptäckten av de rika alluviala fyndigheterna
i floden Miass avrinningsområde år 1824.
Det var just här, på Tasjkutarganskfältet,
som malmletaren Nikifor Siutkin fann
guldklimpen “Stora Triangeln”, med en

vikt av 36 kg, som i dag förvaras i Kremls
Diamantfond som den största existerande
solida guldklimpen i världen.
Åren 1827-1830 öppnades industriella
gruvorter i Västsibirien och Transbajkal
(Tomskguvernementet, Minusinsk- och
Koktebinskdistrikten, Angarabäckenet och
Nertjinskräjongen). Från 1825 till 1832
öppnades 450 fyndorter i Altaj. Detta följdes av öppnandet av Lenaräjongens rika
alluviala fyndorter (1847). Under andra
hälften av 1800-talet kom turen till Primorjeområdet vid Stillahavskusten, och i
början av 1900-talet Kolyma.
De öppna fyndorterna kunde direkt producera förädlad vara. År 1834 hade Ryssland intagit positionen som världens största
guldproducent och producerade under 30
år mer guld än resten av världen fram till
upptäckten av guld i Kalifornien. Den genomsnittliga årsproduktionen ökade stadigt under 1800-talet från 276 kg år 1816
till 48 ton åren 1906-1910. Maximiproduktionen för det gamla Ryssland uppnåddes 1914 med 61,7 ton (fjärde plats i
världen), huvuddelen av guldgrävare med
gammaldags brytningsmetoder.
Fram till 1917 producerades totalt 2500
ton guld (90,7% alluvialt guld, 8,8% guldmalm och 0,5% som biprodukt), varav
1620 ton (55,8%) av guldletare.
Första världskriget, revolutionen 1917 och
det därpå följande inbördeskriget medförde en kraftig nedgång i guldproduktionen.
År 1921 levererades endast 1,8 ton. Under
dessa år drabbades den ryska statens samlade guldreserver av ett katastrofalt öde.
Vid slutet av 1913 uppgick guldreserven
till 1684 ton, varav statsbankens centrala
gulddepå utgjorde 1303 ton – den näst
största samlade guldreserven efter USA. I
början av Första världskriget, överfördes så
408 ton guld till England som säkerhet för
Rysslands krigskrediter. Under inbördeskriget gömdes guldreserverna först i Kazan, sedan i Omsk och på vägen minskade
den till 504 ton, och efter amiral Koltjaks
misslyckade försök att föra ut guldreserven
ur landet återstod endast 317 ton guld att
använda till de mest angelägna behoven i
det krigshärjade Ryssland.
1914 års produktionsnivåer kunde uppnås
först 1934. Därefter borde tillväxttakten ha
varit återställd, men staten avskaffade plötsligt guldgrävarnas gamla förmåner. Resultatet lät inte vänta på sig: 1939 hade deras

bidrag till guldbalansen minskat med 20
ton. Först sedan Stalin upphävt detta beslut
1941 återställdes den småskaliga gruvdriftens andel. Under de följande åren fram till
idag har tack vare en konsekvent politik
på regeringsnivå de enskilda malmletarna
kommit att bli en del av den statliga gruvdriften, samtidigt som produktionseffektiviteten ligger på oförändrat hög nivå.
Den genomgripande industrialiseringen
av landet som inleddes 1928 medförde
bland annat en systematisk utforskning
av Sovjetunionens naturresurser, inklusive
malmletning och prospektering över hela
landet. Resultaten lät inte vänta på sig.
De sovjetiska geologerna lyckades under
förkrigsperioden upptäcka och kartlägga
mängde av fyndorter och hela provinser
av guldförande malmkroppar. Nya guldfyndigheter öppnades i västra och östra
Sibirien, gamla gruvor i Ural återställdes,
i Kazachstan återuppstod gruvindustrin
och guldutvinningen. Under 30-talet lades
grunden till en storskalig brytning av guldmalm. År 1934 kom nästan hälften av allt
utvunnet guld från guldmalm.
Under efterkrigstiden, då geologin blev
global, genomgripande och interplanetär,
gjordes epokgörande upptäckter av uranfyndigheter, gigantiska olje- och gasregioner, kolområden och väldiga diamantkärnor. Guldindustrin tillväxte med nya
guldförande områden i Centralasien, Kazachstan och Transkaukasien.
Den sovjetiska guldproduktionen hade sitt
bästa år 1989, då man levererade 304 ton
rent guld. Totalt producerades under åren
1918-1990 elva tusen ton guld, därav från
malm och alluviala fyndigheter nio tusen
ton (82%).
Efter Sovjetunionens sammanbrott har
guldproduktionen i Ryssland stadigt sjunkit, och 1998 nådde den rekordlåga 114,6
ton. Härefter har branschens återuppbyggnad medfört en ökad guldbrytning och år
2000 var man tillbaka på 1991 års nivå med
en produktion på 130,8 ton guld. År 2002
överskred guldproduktionen i Ryssland
för första gången tidigare sovjetiska produktionsnivåer. Produktionen av rent guld,
inklusive tillskott från biprodukter och sekundär produktion, uppgick till 170,9 ton.
Enligt experter hänger nedgången i guldproduktion åren 2004-2007 samman med
problem med minskade råvarulager, otillräcklig prospektering och utarmning av

tidigare gruvfält samt flaskhalsar i licensregistreringen. Detta gäller bland annat sådana viktiga områden som Kubaka (Magadan
oblast), Mnogoversjinnoje och Tas-Jurjach
(Chabarovskdistriktet) samt Olimpiadskoje (Krasnojarskdistriktet).

vars aktie sedan 2006 finns noterad på
Londonbörsen.
Rysslands 26 ledande
guldproducenter, 2011
Företag

Produktion,
ton

Trots detta och trots den ekonomiska
världskrisen, visade 2011 på ett rekordresultat med 250 ton guld. Ett gott tecken
för industrin är beslutet att öka den offentliga finansieringen på geologisidan från
och med 2012. Optimismen stärks också
av det stora intresset för aktivt deltagande
i guldutvinning i Ryssland från stora utländska företag, som “Barrick Gold Corporation”, “Kinross”, “Peter Hambro” och
“Nordgold NV”.

1. Polyus Zoloto

42,8

2. Petropavlovsk

21,2

3. Chukotskaya

16,0

4. Polimetall

10,9

5. Nordgold NV

10,6

Den ryska guldindustrin 2011
Rysk officiell guldproduktion beräknad av
Russian Union of Goldminers ökade under 2011 med 2,8% och uppgick till drygt
214 ton. Under 2011 behöll Ryssland platsen som världens fjärde guldproducerande
land.

Av den ryska guldproduktionen 2011 fördelar sig 80% på 24 regioner (av totalt 84
i Ryssland) och den ledande regionen är
sedan 2003 Krasnoyarsk följd av Amourregion som ökade sin produktion med hela
ca 10 ton i jämförelse med 2010. På tredje
plats återfinns Chukotka, följt av Yakutiaregionen, som ligger kvar som fjärde 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.
De ledande guldproducerande
regionerna i Ryssland, 2011
Region

Produktion, ton

1. Krasnoyarsk

39,5

2. Amour

29,1

3. Chukotka

20,0

4. Sakha (Yakutia)

19,3

5. Irkutsk

16,9

6. Magadan

15,3

Källa: Russian Union of Gold Miners

Industriell struktur –
fragmenteringen minskar
Den ryska guldsektorn är starkt fragmenterad med 26 största företag som står för
ca 81% av landets guldproduktion. Den
klart ledande producenten är Polyus Zoloto, tidigare Norilsk Nickels gulddivision,

6. Highland Gold Mining

5,7

7. Yuzhuralzoloto GK

5,1

8. Vysotjajshij

4,4

9. Sovrudnik

3,4

10. Susumanzoloto

3,2

11. Seligdar

3,0

12. Priisk Solovevskij

2,8

13. Vitim

2,3

14. Zapadnaya

2,3

15. Poisk

2,2

16. Zoloto Kamtjatki

2,1

17. Amur Zoloto

1,6

18. Rudnik Karalveem

1,4

19. Dalnevostochnye resursy

1,2

20. Druza

1,3

21. Omsukchanskaya

1,2

22. Oyna

1,2

23. Chukotka

1,1

24. Koncern Arbat

1,1

25. Status

1,0

26. Vasilevskij Rudnik

1,0

Total production of
26 leading producers

145,2

Källa: Russian Union of Gold Miners

Raffinering av guld
Det finns omkring tio stycken företag i
Ryssland som raffinerar (anrikar) guld och
andra ädelmetaller till salukvalitet. Dessa
konkurrerar med varandra och har en kapacitet som vida överstiger nuvarande produktionsvolymer. Därav är kostnaden för
raffinering av guld relativt låg, och uppgår
till ca 1% av guldets saluvärde. 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
on 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. Ar-

betsprogram 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 on Precious Metals and Gems” (det

vill säga 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 per år)
Företag

2007

2008

2009

2010

2011

Kinross Gold Corp

1 942

11 575

25 591

19 910

16 061

Petropavlovsk Plc

0

0

14 835

13 924

19 593

4 623

5 120

5 145

5 338

5 739

134

1 221

1 969

1 893

1 401

Angara Mining Plc

1 594

1 057

949

850

700

Central Asia Gold AB

1 073

834

666

730

410

High River Gold Mines

4 683

1 867

0

0

0

110

0

0

0

0

14 159

21 674

49 155

42 645

43 904

Highland Gold Mining
Leviev Group

Bema Gold Corp.
Totalt
Källa: Russian Union of Gold Miners

VD Preston Haskell och den lokala ledningen vid Tardan.

CAGs verksamhet

KRASNOYARSK

ABAKAN

Uzhunzhul

IRKUTSK

CHITA

Tardan

ULAN-UDE

KYZYL

Kara-Beldyr
Staroverenskaya

BORZYA

Solcocon

KRASNOKAMENSK

Gold Borzya

Allmänt
Central Asia Gold AB (“CAG AB”) är ett
svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland,
främst i Zabaikalskiy-regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Att identifiera nya guldreserver och föra dem till
produktion med hjälp av en stark teknisk
kunskap, kassaflöde från befintlig verksamhet och tillgång till internationella kapitalmarknader. Vårt primära fokus är guld
i Ryssland men även andra mineraler och

länder kan omfattas av bolagets verksamhet i framtiden.
Bolaget arbetar för närvarande med fyra licensområden som omfattar prospektering
och utvinning av guld och koncernens
huvudsakliga tillgångar består av ett stort
antal minerallicenser som innehas av de
olika dotterbolagen. Licenserna uppskattas per slutet av april 2012 innehålla nästan
en miljon troy uns (oz) (1 oz = 31,1 g)
av guldreserver enligt de ryska C1 + C2
kategorierna (motsvarande cirka 32 ton).

De licensområden där bolagets verksamhet
bedrivs är Tardan, Staroverenskaya, Uzhunzhul och Kara Beldyr. Licensområdet Kara
Beldyr ägs via ett joint venture med det
kanadensiska guldbolaget, Centerra Gold
Inc. CAGs ägarandel av joint venture per
den 31 december 2011 var 50%. I januari
2012 har Centerra tjänat in ytterligare 20%
i joint venture och CAGs andel uppgår för
närvarande till 30%. Övriga licensområden
är helägda av CAG. Registrerade guldresurser för CAGs licensområden framgår av
tabellerna nedan.

Resurser enligt NI 43-101-klassificering
Indikerade
Licens
Fyndighet

Alluvial/
Malm

Antagen

Malm,
000 t.

Au,
g/t

Au,
kg

Au,
000 oz

Malm,
000 t.

Au,
g/t

Au,
kg

Au,
Licens
000 oz till och med

1 137

2,4

2 697

86,7

1 006

2,0

1 969

63,3

2 697

86,7

1 006

1 969

63

Kara-Beldyr
Kara-Beldyr*

2027
Malm

Summa

1 137

* Siffrorna i tabellen ovan motsvarar CAGs ägarandel om 30 % i Kara-Beldyr joint venture.

Resurser enligt GKZ-klassificering
C1
Licens
Fyndighet

Alluvial/
Malm

Malm,
000 t.

Au,
g/t

C2
Au,
kg

Au,
000 oz

Malm,
000 t.

Au,
g/t

P1/P2**
Au,
kg

Au,
Licens
000 oz till och med

000 kg

2028–2032

22

2029

132

Tardan
Tardanfyndigheten

Malm

Tardanlicensen

Malm

1 454

3,75

5 454

175,4

524

4,45

2 332

75,0

270

6,14

1 656

53,2

869

7,78

6 764

217,5

Staroverenskaya
Kozlovskoye

Malm

Bogomolovskoye

Malm

Borzya

Alluvial

Uzhunzul
Summa
** Baserat på interna beräkningar.

262

8,77

2 297

73,8

20

2,95

59

1,9

2 141

3,48

7 460

239,8

166

1,34

222

7,1

1 036

1,41

1 456

46,8

8 032

258,2

4 840

19 668

632,3

Malm

2031
1 902

26
180

På licensområdet Tardan har CAG en gravimetrisk produktionsanläggning och är
i slutfasen av att färdigställa och erhålla
samtliga tillstånd för den nybygda lakningsansläggningen. På licensområdet Staroverenskaya ligger lakningsanläggningen
Solcocon samt den alluviala produktionsenheten Gold Borzya. Licensområdena
Uzhunzhul och Kara Beldyr är prospekteringsområden utan produktionsanläggningar. Produktionen för 2011 fördelad
per produktionsenhet framgår av tabellen
nedan.

Produktionsenhet

Licensområde

Alluvialt/
Malm

Produktion
2011 (kg)

Produktion
2010 (kg)*

Tardan (Gravitation)

Tardan

Tardan (Lakning)

Tardan

Malm

96

160

Malm

0

Solcocon

0

Staroverinskaya

Malm

238

171

334

331

Staroverinskaya

Alluvialt

76

235

410

566

Summa malmproduktion
Gold Borzya
Totalt

* Med anledning av att CAG i juli 2011 avyttrat hela sitt innehav i det alluvialt producerande dotterbolaget LLC Artelj Lena, har produktionssiffrorna för denna produktionsenhet utelämnats i ovanstående tabell. Produktionen vid Artelj Lena uppgick för helåret 2010 till 164 kg och den totala produktionen till 730 kg.

Den förväntade produktionen för 2012
uppgår till 700–900 kg, varav 400–600 kg
förväntas produceras vid Tardan.

Miljöpolicy
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
görs stora ingrepp på markområden, t.ex.
när malm bryts med tung utrustning och
när sprängningar företas. Vidare omfattas anrikningsprocessen av guld användning av olika kemiska preparat och syror.

Sammantaget är alltså verksamheten inom
CAG potentiellt farlig för omgivningen.
Den ryska miljölagstiftningen är omfattande för verksamheter inom mineralsektorn. Miljöinspektioner på licensområdena
är frekventa. Överträdelser av miljökraven
beivras genom varningar, förelägganden eller ytterst genom hot om nedstängning av

verksamheten.Vidare föreskrivs i licensvillkoren för de olika licenserna långtgående
krav avseende miljökonsekvenser av verksamhetens om bedrivs på licensen, bland
annat skall en nedstängning av verksamheten planeras flera år i förväg i syfte att beakta följderna för miljön. Central Asia Gold
avser att sköta all sina miljöåtaganden på ett
föredömligt vis.

CAGs licensområden
Tardan
Licensområdet
Licensområdet Tardan är en 540 km2 stor
prospekterings och gruvlicens som inkluderar den specifika licensen, Tardan
fyndigheten, som utgör ett 3,3 km2 stort
område. Licensområdet Tardan är beläget
ca 80 km öster om Kyzyl, huvudstaden i
republiken Tyva och området har en väl
utvecklad infrastruktur.
Geologiska egenskaper

Tardanfyndigheten är belägen inom veckningszonen Tunnat-Taiga, som utgör en
del av det Tuvinska orogena bältet. Den
ligger sydväst om djupförkastningen
Kaa-Cheem.
De intrusiva bergarter som omfattar ungefär 40% av ytan utgörs av dioriter och
gabbro-dioriter.
De viktigaste malmkontrollerande strukturerna är karbonatbergarternas (dvs. kalkstenarnas och dolomiternas) kontakter
mot små intrusioner av gabbrodioriter och
dioriter, som ligger i linjärt bildade zoner.
De malmbärande zonerna inom fältet varierar mellan ett fåtal och 30 till 50 meter
i tjocklek. I strykningsrikningen är de flera
hundra meter långa.
Malmkropparna som sådana bildar långsträckta bälten av hydrotermalt omvandlade sulfidimpregnerade skarnbergarter som
har ytterst komplexa interna strukturer.
Malmkropparnas längd varierar mellan 20
och 150 meter, mäktigheten mellan 1 och
12,8 meter.
Förekomstens malmer hör till endera av
två till mineralsammansättningen olika typer av guld-sulfidtyp:
(a) den ena är egentliga guld-sufidmalmer,
(b) den andra utgörs av magnetitrika
guld-sulfidmalmer.
Magnetithalterna varierar från 15 till 40%
i malmtyp (a) och över 40% i malmtyp (b).
Sulfidmineralens totalhalter utgör 5 till 6%
av bergartens totalmassa. Inom det undersökta området (ner till ett djup av 100
meter) har alla malmer blivit oxiderade.
Djupet ner till primära malmerna har inte
blivit fastställt.
Malmerna är av finkornig impregnationstyp, i mindre utsträckning av ådrig impregnationstyp, guldet finns huvudsakligen

C1
Objekt
Tardanfyndigheten

C2

Malm,
000 t

Au, g/t

Au, kg

Au,
000 oz

1 454

3,75

5 454

175,4

Tardanlicensen

i sammanväxning med bergarternas ickesulfidiska mineral, såsom klorit, pyroxen,
amfibol, ägirin och granat (upp till 60%),
utmed kontakterna med magnetit i form
av inneslutningar i magnetiten (25%) och i
kollomorf limonit (10%). Malmernas guldhalter varierar mellan 0,5 och 280 g/ton.
Guldets renhet varierar mellan 870 och
910 tusendelar.
Reserver

De registrerade reserverna för licensområdet Tardan i enlighet med rysk standard
framgår av tabellen ovan.
Verksamheten 2011

Under 2011 har verksamheten på Tardanområdet varit inriktat på att färdigställa lakningsanläggningen och erhåll
nödvändiga tillstånd för igångsättning av
anläggningen. Med anledning av brister i
projektledningen avseende anläggningen
under 2010 och första halvåret 2011, har
projektet blivit försenat och dyrare än
budgeterat, men byggnationen av anläggningen färdigställdes under tredje kvartalet
2001 och cyanidtillstånd erhölls i december 2011. Därmed har bolaget nu samtliga
tillstånd för att operera den första fasen
(absorption) av lakningsanläggningen. Arbetet med tillstånd för andra fasen av produktionen (desorption) pågår för fullt och
den beräknade tidpunkten för erhållande
av samtliga tillstånd för denna fas är under
sommaren 2012.
2011 producerades 96 kg guld från den
gravimetriska anläggningen vid Tardan.
Den förväntade produktionen för 2012
är 400-600 kg för Tardan, vilket omfattar
produktionen både från den gravimetriska
anläggningen och lakningsanläggningen.
På grund av förseningen med färdigställande av och tillstånd för den nya lakningsanläggningen så har prospekteringsarbetet
för 2011 varit mindre omfattande än vad
som ursprungligen planerats. Under 2011
har utvärderingen av de geokemiska prover som tagits 2010 fortsatt och borr-riggar och annan utrustning restaurerats och
förberetts för 2012 års prospekteringsprogram. En ny chefsgeolog anställdes under

Malm,
000 t

Au, g/t

Au, kg

Au,
000 oz

524

4,45

2 332

75,0

270

6,14

1 656

53,2

tredje kvartalet 2011 och det geologiska
teamet är nu förberett för att utföra 2012
års prospekteringsprogram som inriktar
sig på kända mineraliserade zoner på Tardan fyndigheten och inom Tardan licensen med syfte att utöka reserverna för att
förlänga livslängden för licensområdets
produktionsanläggningar.
Staroverenskaya
Licensområdet
Tillstånd för geologisk undersökning, prospektering och utvinning av malm och
alluvialt guld i Staroverenskayaområdet
i Chita regionen är erhållet för perioden
2004-09-19 fram till 2029-05-05. Licensområdets yta är 220,4 km2 och ligger i
sammanflödet av floderna Srednjaja Borzia
och Nizjnjaja Borzia i Transbajkalområdet,
35 km från regionens centrum Kalga och
640 km från Chita.

Närmaste järnägsstation är Dosatuj, som
ligger ca 100 km från blocket. Vägarna är
i huvudsak obelagda, avståndet till asfalterade motorvägar är 200 km. Klimatet är
utpräglat kontinentalt och området är delvis täckt av skog.
Geologiska egenskaper

Området består av bergarter av vendiska
(metasandsten, metasiltsten, skiffrar och
sericitkvarts, dolomit, kalksten), kambriska
(siltsten, dolomit, kalksten), Jura (sandsten,
siltsten, konglomerat) och Krita (terrigena
sediment) system.
Intrusiva komplex representeras av granitgranodiorit (Undinsk), monzonitgranit
(Kadaimsk), granit leukogranit (Ljubinin),
monzonit-granodiorit-granit (Sjachmatinsk) och granit-porfyr-lamprofyrkomplex (Nertjinsk-Zavodsk). Tektoniskt tillhör området Arguns mikrokontinent inom
det Mongol-Ochotska veckningsområdet.
I den synliga delen av jordskorpan urskiljs
fem strukturnivåer.
Stort inflytande på områdets tektoniska
uppbyggnad har anomalier av olika ordning, av vilka de största är KumatorskKozlovskaja, Smirnovskaja och Nedre
Borzinskaja sprickzoner. Dessa anoma-

C1
Fyndighet
Kozlovskoe

C2

Malm,
000 t

Au, g/t

Au, kg

Au,
000 oz

Malm,
000 t

Au, g/t

Au, kg

Au,
000 t

262

8.77

2 297

73.8

869

7.78

6 764

217 5

Bogomolovskoe

20

2.95

59

1.9

2 141

3.48

7 460

239 8

Borzya, alluvial

166

1.34

222

7.1

1 036

1.41

1 456

46 8

lier av första ordningen åtföljs av mindre
sprickbildningar av 2:a och 3:e ordningen,
som spelar en viktig roll i lokaliseringen av
guld- och polymetalliska mineraliseringar.
Inom licensområdet har prospektering
och malmbrytning inletts på två guldmalmsfyndigheter, Bogomolovskoye och
Kozlovskoye.
Geologiska egenskaper för alluviala
fyndigheter

Staroverinskajas alluviala avlagringar är belägna i dalgångar vid floden Nizjnjaja Borzias övre lopp.
Fyndigheterna är begränsade till dalgångar
av ordningen II-IV. Dalgångarnas morfologi bestäms av tektoniska faktorer och har
sin utsträckning längs förgreningarna av
Kutomars förkastningszon. Dalformerna
är rätlinjiga i planet, tvärgående profiler är
tråg- och skålformiga. Dalgångarnas längd
är 0,8-14,0 km. De lösa sedimentlagren i
dalarna varierar i tjocklek från 2-3 m till
18,5 m.
De utvinningsbara depåerna av alluvialt
guld är begränsade till nedre delen av de
alluviala avlagringarna. Storleksfördelningen av guldpartiklarna är högst oregelbunden. Fina guldkorn utgör 74%, medelstora 12%, grova guldkorn 7%, tunna
partiklar 7%. Partiklarna är huvudsakligen
svagt avrundade, kornen vanligen tillplattade och klimpformiga. Guldhalten ligger
mellan 900 och 938 promille. Den hydrauliska storleken är låg på grund av mängden
inneslutningar och porositet.
Reserver

De registrerade reserverna för licensområdet Staroverenskaya i enlighet med rysk
standard framgår av tabellen ovan.
Verksamheten 2011

Under 2011 producerades vid licensområdet Staroverenskaya 238 kg guld vid Solcocons lakningsanläggning och 76 kg guld
vid den alluviala produktionseneheten
Gold Borzya.

Produktionsprognosen för 2012 är 150kg
från den alluviala produktionsenheten,
Gold Borzya via ett operativt outsourcing
avtal med en lokal alluvial producent. Produktionsprognosen för Solcocon för 2012
är osäker pga de lönsamhetsproblem som
varit samt tillgången på oxiderad malm.
Huvudfokus för produktionen vid Solcocon kommer på kort och medellång sikt
att vara på lönsamhet och inte på volym.
För närvarande är den förväntade produktionen för Solcocon under 2012 200-250
kg.
Resultatet av prospekteringsprogrammet
vid flankerna av Podgornyoe området på
Bogomolovskoye fyndigheten är i det närmaste färdigställda. Den lokala ledningen
utvärderar för närvarande kvaliteten av
de borrarbeten och laboratorie tester som
gjorts innan resultaten lämnas in för reservberäkning av den statliga reservkommittén. Därtill har ett internt prospekteringsprogram utförts på Kozlovskoye
fyndigheten i syfte att bekräfta historiska
reservberäkningar och en god korrelation
med tidigare resultat har uppnåtts.
Under fjärde kvartalet 2011 har Gold Borzyas geologiska team framgångsrikt borrat
ett antal prospekteringsprofiler på den alluviala fyndigheten med syfte att bekräfta
guldreserver för 2012 års produktion och
för att identifiera lämpliga områden för
placering av borttagen jord.
Uzhunzhul
Licensområdet
Tillstånd för geologisk undersökning, prospektering och utvinning av guldmalm i
Uzhunzhulområdets fyndigheter har erhållits med giltighet från 20. 11. 2008 fram
till 20. 11. 2031. Licensområdets yta är
134 km2 och det är beläget i republiken
Khakassiya, 80 km från republikens huvudstad Abakan, ett ekonomiskt utvecklat
område med stora företag inom gruv- och
metallindustrin.
Licensområdets egenskaper

Regionens guldförande malmer är kända
sedan senare delen av 1800-talet. Såväl alluviala, som primära guldfyndigheter be-

arbetades. Fram till 1950-talet bröts guld
ur kvartsgångar i den centrala delen av
Jurkovskijområdet, en av dessa har enligt
statliga guldbalansen beräknats innehålla
296 kg guld med en medelhalt av 10,2 g /t.
Området ligger inom fortsättningen av de
strukturer som omfattar Kuznetsovskfältet
(reserver på cirka 1 miljon uns). Licensområdet Uzhunzhul inkluderar ett antal guldmalmsförekomster; Yurkovskoje, Paraspan
och Karbaj.
En geokemisk undersökning av sekundära
spridningsområden genomfördes under
2009-2011. Ett utsträckt band av kontrasterande geokemiska guldanomalier upptäcktes, som innehåller både kända malmfyndigheter och tidigare okända anomalier.
Paraspanfyndigheten med halter på upp
till 30 g /t, på östra flanken av Yurkovskoje
innehåller lågvärdig malm med en mäktighet av 74 m (med betingelser liknande
Kuznetsovsk). Den sammanlagda mäktigheten av omvandlade bergarter med produktiva mineraliseringar överstiger här 100
m. Geologisk prospektering av området
bedöms ha en potential att öka reserverna
i området med minst 10 ton.
Resurser

Licensområde

Alluvial/malm

Prognostiserade
resurser
P1/P2, t

Uzhunzhul

Malm
(prospektering)
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Verksamheten 2011

Ett program med geokemisk provtagning
i ett 100*100 meters rutnät har utförts på
de södra delarna av Uzhunzhul licensen. 5
085 prover har tagits och förberetts för att
skickas till laboratoriet. Totalt har 13 500
markprover tagits under 2010 och 2011.
Utvalda geokemiska anomalier identifierade 2010 undersöktes av CAGs geologer
under året och ytterligare 24 bergprover
valdes ut från de undersökta anomalierna.
Prospekteringsprogrammet för 2012 har
utformats utifrån en förväntad resursidentifiering av 3 ton guld (P1+C2). Programmet omfattar geokemiska analyser av 5 100
prover från 2011 och 3 500 prover från
2007, geofysiska undersökningar på anomalier över 10 km, byggande av förvaring
för borrkärnor, 4 km diken och 1,5 km av
diamant borrning.

Kara Beldyr
Licensområdet
Kara-Beldyr är ett 34 km2 stort prospekterings- och gruvdriftlicensområde i republiken Tyva, beläget 170 km från repbulikens huvudstad Kyzyl.

nande metasomatiska malmzoner bildas
inom dessa knutar. Den största malmförande zonen kan spåras upp till 2,3 km i
längdriktningen och har en bredd av 100400 m. Gordejevskoje och Ezenfyndigheterna identifieras inom denna zon.

Prospekteringsarbetet i licensområdet
Kara-Beldyr utförs i ett s.k. joint venture
med det kanadensiska gruvbolaget Centerra Gold Inc (Centerra). CAGs ägarandel av joint venture per den 31 december
2011 var 50%. I januari 2012 har Centerra
tjänat in ett ägande om ytterligare 20% i
Kara Beldyr och CAGs andel uppgår för
närvarande till 30%. CAG har för avsikt att
behålla sin andel om 30% i Kara Beldyr
och kommer att fortsatt delaktig i den vidare undersökningen av licensen.

Gordejevskojefyndigheten består av guldberesit. Sju guldmalmkroppar av 80-180 m
längd, 1-16 m bredd och med guldhalter
upp till 18 g/t har identifierats i Gordejevskojefyndigheten. Ytmalmen är oxiderad.
Oxidationszonen är tydligt urskiljbar till
ett djup av 40 m och fragmentarisk till ett
djup av 85 m.

Licensområdets egenskaper

Kara-Beldyr guldmalmfält identifierades 1988 vid geologisk kartering i skala
1:50000. Strukturgeologin spelar huvudrollen för kontroll, distribution och
lokalisering av mineraliseringarna. Guldmineraliseringen är förknippad med
kvartsdioriter. Intensiv postmagmatisk aktivitet har lett till bildande av mineraliserade skarn i tektoniskt försvagade zoner och
diorit-beresiter med intrusiv och åderinsprängd mineralisering inom dioritmassiv.
Mineraliseringen är genetiskt hydrotermal
och medeldjup. Två mineralogiska typer
identifierades: guld-skarn och guld-beresit.
De malmförande bergarterna utgörs av
hydrotermalt omvandlade skarn i det förra
fallet och metasomatiter (beresites, beresitiserade bergarter) i kvartsdioriter i det senare fallet. Mineraliseringen tenderar mot
zoner med stora nordostligt löpande förkastningar och är maximalt uttalad i områden där dessa förkastningar skär tektoniska
sprickbildningar i sublateral, mera sällan
nordvästlig riktning. Linjära stockverklik-

De primära malmerna utgörs av pyrit,
kopparkis, zinkblände, blyglans, arsenikkis,
enargit, arsenoferrit och ibland av fahlore
och vismutmineraler. Fritt guld observeras
endast i kvartsgångar och ådringar i form
av enskilda korn inte mer än 0,5 mm i
storlek, samt i form av mikroskopiska utfällningar inuti och kring pyritkorn.
I Ezenfyndigheten förekommer guld-beresit och guld-skarnmineraliseringar tillsammans. Guldskarnsmineralisering utgörs
av ett område av mineraliserat granatskarn
i den sydöstra änden av den största xenoliten av terrigena karbonatstenar. Malmmineraliseringen kontrolleras av en lokal zon
av intensiv krossning och kataklas. Den
presenterar sig som härdar, impregneringar
av malakit, limonit med relikter av primär
pyrit och kopparkis. Den totala mängden
metalliska mineraler uppgår till 10-15%. I
polerade utsnitt och tungmineralfraktioner
uppträder solitt guld, silver, pyrit, kopparkis, magnetit, azurit, chrysocolla, baryt,
ibland molybdenglans, ren koppar. Guld
förekommer i storlek från några hundradelar till 0,5 mm i olika former i sprickor
i icke-metallmassa, limonit, malakit. Det
mest lovande objektet i Ezenområdet är
beresit-guldmineraliseringen. Guldhalten

Indikerad
Licens

Alluvial/Malm

i den centrala delen av området är som
högst 34,3 g / t. Guldhalterna i mineraliserade beresiter i den centrala delen av området kan uppgå till 34,3 g/t. Den rumsliga
och genetiska kombinationen av de två
mineraliseringstyperna, samt deras lokalisering inom en och samma malmkontrollerande struktur, gör det möjligt att värdera
dem som ett enda guldprojekt. Två guldoch två guld-kopparmalmkroppar upp till
100 m långa, upp till 7 m breda och med
guldhalter upp till 9,5 g/t har identifierats
i Ezenfyndigheten.
Resurser

CAGs andel av resurser för Kara Beldyr licenses, uppskattade i enlighet med NI 43101 framgår av nedanstående tabell.
Verksamhet 2011

Under 2011 har 10 587 meter av diamantborrning i 60 borrhål genomförts i Gord-,
Ezen- och Camp zonerna på licensområdet Kara Beldyr. Baserat på borresultat
som erhållits i slutet av 2011 uppskattas
mineraltillgångarna för Gord zonen på
Kara Beldyr fyndigheten till 289 000 troy
ounces av indikerade resurser och 211 000
troy ounces av antagna resurser. Den preliminära uppskattningen a mineraltillgångarna har utförts av Centerras teknikavdelning och har uppskattats och klassificerats i
enlighet med de riktlinjer som fastställts av
Canadian Institute of Mining, Metallurgy
and Peteroleum, 2010 Definition Standards for Mineral Resourses and Mineral
Reserves (CIM) adopted by National Instruments 43-101 Standards of Disclusure
for Mineral Projects (NI 43-101).
Prospekteringsprogrammet för Kara Beldyr under 2012 inkluderar ytterligare
diamantborrning och metallurgiska tester
av Gord-, Ezen- och Camp zonerna av
licensområdet.

Antagen

Malm,
000 t.

Au,
g/t

Au,
kg

Au,
000 oz

Malm,
000 t.

Au,
g/t

Au,
kg

Au,
000 oz

Licens
t.o.m.w

1 137

2,4

2 697

86,7

1 006

2,0

1 969

63,3

2027

2 697

86,7

1 006

1 969

63

Kara-Beldyr
Malm
Totalt

1 137

Siffrorna i tabellen ovan anger CAGs andel om 30% i licensområdet Kara-Beldyr.

Krossning och stapling av malm på Tardan.

Vy över lakningsanläggningen i Tardan.

Aktiekaptial och ägandeförhållanden
CAG slutförde i juli 2011 en riktad nyemission om 1 600 000 aktier. I nyemissionen tillfördes CAG 28 miljoner kronor,
exklusive emissionskostnader och aktiekapitalet ökade med 18 miljoner kronor.
Nyemissionen genomfördes med stöd av
det mandat som tilldelats styrelsen på årsstämman den 31 maj, 2011.
Antalet utgivna aktier per den 31 december 2011 är 17 616 987, aktiekapitalet
uppgår till SEK 198 191 104 och kvotvärdet är SEK 11,25 per aktie. Aktiekapitalets
gränser är minst TSEK 150 000 och max
TSEK 600 000.
Den 31 december 2011 fanns det 510 650
000 utestående teckningsoptioner som ger

rätt till tecknande av totalt 1 315 000 aktier. Lösenpriset för 250 000 av dessa aktier
är 221,10 SEK per aktie med en teckningsperiod till och med januari 2012. För
1 065 000 aktier är lösenpriset 25 SEK per
aktie och teckningsperioden löper till och
med augusti 2012.
Optionerna vars teckningsperiod löpte ut
i januari 2012 har förfallit utan att någon
teckning av aktier skett. Optionerna med
teckningsperiod till och med augusti 2012
avser ett optionsprogram till personal inom
bolaget. Optionerna i detta program har
inte allokerats till anställda i bolaget och
det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman i maj 2012 att avregistrera dessa
optioner.

Förändringar i aktiekapital
Händelse

Datum

Förändring av
antal aktier

Utestående
antal aktier

Kvotvärde

Teckningskurs/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

0,2

0,4

400 000

500 000

Nyemission

2004-09-20

88 774

2 588 774

0,2

0,4

17 755

517 755

Apportemission

2004-09-20

85 500 000

88 088 774

0,2

0,4

17 100 000

17 617 755

Nyemission

2004-11-15

50 000 000

138 088 774

0,2

0,4

10 000 000

27 617 755

Nyemission

2005-03-16

25 000 000

163 088 774

0,2

0,48

5 000 000

32 617 755
39 817 755

Nyemission

2005-06-20

36 000 000

199 088 774

0,2

0,57

7 200 000

Nyemission via teckningsoptioner

2005-07-12

36 756

199 125 530

0,2

0,6

7 351

39 825 106

Nyemission via teckningsoptioner

2005-10-03

5 483 272

204 608 802

0,2

0,6

1 096 654

40 921 760

Nyemission

2005-10-13

24 000 000

228 608 802

0,2

1,21

4 800 000

45 721 760

Nyemission via teckningsoptioner

2006-01-17

2 143 677

230 752 479

0,2

0,6

428 735

46 150 496

Nyemission via teckningsoptioner

2006-06-22

6 000 000

291 196 923

0,2

0,4

1 200 000

58 239 385

Kvittningsemission

2006-07-06

54 444 444

285 196 923

0,2

1,44

10 888 889

57 039 385

Nyemission

2006-10-03

75 000 000

366 196 923

0,2

2,02

15 000 000

73 239 385

Nyemission

2007-02-01

36 000 000

402 196 923

0,2

1,86

7 200 000

80 439 384

Kvittningsemission

2007-05-07

10 013 147

412 210 070

0,2

2,03

2 002 629

82 442 014

Nyemission

2008-07-24

117 774 304

529 984 374

0,2

0,55

23 554 861

105 996 875

Nyemission via teckningsoptioner

2008-10-03

135 388

530 119 762

0,2

0,55

27 078

106 023 952

Nyemission via teckningsoptioner

2008-11-04

7 314

530 127 076

0,2

0,55

1 463

106 025 415

Nyemission via teckningsoptioner

2008-12-11

660

530 127 736

0,2

0,55

132

106 025 547

Nyemission

2008-12-15

497 264

530 625 000

0,2

0,2

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
176 531 250

Aktiesammanslagning

2009-07-15

-3 512 971 875

17 653 125

10

–

0

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

1,6

156 928 932

176 788 698
178 737 891

Nyemission

2010-09-14

1 732 616

158 878 125

1,125

1,6

1 949 193

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

Nyemission

2011-07-28

1 600 000

17 616 987

11,25

17,50

18 000 000

198 191 104

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

Största ägare
De 17 största aktieägarna i Central Asia Gold per den 31 mars 2012 med uppdatering för kända förändringar.
Antal aktier

% ägarandel

Bertil Holdings ltd

Aktieägare

9 314 968

52,87

Swiss Life (Liechtenstein) AG

1 095 000

6,22

Cgml Ipb Customer Collateral AC

929 665

5,28

Gkl Growth Capital AB

796 532

4,52

Swiss Life (Liechtenstein) AG

500 000

2,84

Six Sis AG, W8IMY

416 185

2,36

Clearstream Banking S.A., W8IMY

386 735

2,2

Ellge kapital i Stockholm

370 287

2,1

Royal Skandia Life

314 379

1,78

4100, Victory

314 166

1,78

Dunross & Co Aktiebolag

285 000

1,62

Svea Lands. S.A

264 363

1,5

Banque Öhman S.A.

200 000

1,14

KL Capital Aktiebolag

189 797

1,08

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

154 244

0,88

Plotek, Bernt

122 500

0,7

Gibson, Stuart

101 206

0,57

15 755 027

89,44

Totalt avseende de 17 största ägarna
Övriga ungefär 3 400 ägare
Totalt antal aktier utestående

1 861 960

10,56

17 616 987

100%

Källa: Euroclear AB och Central Asia Gold AB

Aktiekurs
Central Asia Golds aktie handlas på Nasdaq OMX First North Premier (CAG). Aktiekursen och antalet omsatta aktier per dag framgår
av nedanstående grafer.
Aktiekurs samt antal omsatta aktier per dag
i Central Asia Gold, 28 mars 2005 – 31 mars 2012

Aktiekurs samt antal omsatta aktier per dag
i Central Asia Gold, 2 januari 2011 – 31 mars 2012
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Nyckeltal
Nyckeltalen avser koncernen.
2011

2010

2009

Definitioner

260,2

174

20

Processat malmtonnage inom gruvfälten i tusentals ton under perioden

88,7

713

935

Processad guldsand i de alluviala fyndigheterna i
tusentals kubikmeter under perioden

Guldproduktion under perioden (oz)

13 182

23 470

21 636

Erhållen guldproduktion under perioden i troy oz

Guldförsäljning under perioden (oz)

12 417

23 786

21 411

Faktiskt försåld guldproduktion i troy oz under
perioden

1 610

1 257

951

Erhållet snittpris i USD/troy oz under perioden

-39,0%

2,6%

86.4%

Eget kapital (TSEK)

308 031

405 511

196 102

Totalt eget kapital vid periodens slut inklusive
innehav utan bestämmande inflytande

Räntebärande skulder (TSEK)

243 219

118 133

140 594

Totala räntebärande skulder vid periodens slut

45,6%

63,6%

44.5%

Kassaflöde före investeringar (TSEK)

-42 694

-95 362

4 586

Förändring i likvida medel (TSEK)

-11 662

-838

22,662

Kassaflöde före investeringar plus/minus kassaflöde från investeringar och kassaflöde från
finansiering

Likvida medel (TSEK)

10 995

22 230

22,732

Bank deposits and cash at the end of the period

141 727

86 737

80

728

916

932

Antal utestående aktier före utspädning vid periodens slut

17 616 987

16 016 987

1 765 312

Antal utgivna aktier vid periodslut utan hänsyn
till utestående teckningsoptioner och eventuella
personaloptioner

Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före utspädning

16 652 603

5 026 107

1 720 246

Genomsnittligt antal utgivna aktier under perioden
utan hänsyn till utestående teckningsoptioner och
eventuella personaloptioner

510 650 000

510 650 000

2 500 000

Antalet icke-utnyttjade teckningsoptioner vid
periodslut

Kvotvärde (SEK)

11,25

11,25

10

Varje akties andel av det totala aktiekapitalet

Resultat per aktie (SEK)

-7,17

1,58

85,37

Resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal
utestående aktier under perioden

Eget kapital per aktie (SEK)

17,48

25,23

110,13

Totalt eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inflytande, i relation till antalet utestående
aktier vid periodslutet

22

23

12,9

Lönsamhet
Malmanrikning (tusentals ton)
Vaskning guldsand (tusentals m3)

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

Periodens resultat efter skatt i procent av genomsnittligt totalt eget kapital

Kapitalstruktur

Soliditet (%)

Totalt eget kapital (inklusive innehav utan
bestämmande inflytande) i procent av
balansomslutningen

Kassaflöde och likviditet
Rörelseresultat justerat för ej kassaflödespåverkande poster plus/minus förändring av
rörelsekapital

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
(TSEK)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Anställda
Medeltal anställda under perioden
Aktiedata

Antal utestående teckningsoptioner

Börskurs per aktie vid periodslutet (SEK)

Senaste betalda aktiekurs den sista börsdagen i
perioden

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
S t y relsen
Lars Guldstrand
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 bo-

lag 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 och KMW Energi 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: 1 166 819 via bolag.
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0

Preston Haskell
(se beskrivning under företagsledning nedan)

Niclas Eriksson
Styrelseledamot, invald 2011. Niclas Eriksson är
svensk medborgare, född 1964. Niclas är styrelseledamot i det börsnoterade bolaget Net Entertainment
AB, Kungstadens Fastighets AB, Vasastaden Holding

AB,Vassholmen AB och Isogenica Ltd Niclas har en
civilingenjörsexamen i Finansiell ekonomi.
Aktier i Central Asia Gold: 780 000.
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0

Tom Baring
Styrelseledamot, invald 2011. Tom Baring är brittisk
medborgare, född 1979. Tom har över tio års erfarenhet från arbete med alternativa investeringar och har
de sista fem åren varit fokuserad på den ryska markna-

den. Tom är bosatt i Moskva och förvaltar för närvarande investeringsportoföljen för PHH Group.
Aktier i Central Asia Gold: 0.
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0

Nick Harwood
Styrelseledamot, invald 2011. Nick Harwood är
brittisk medborgare, född 1968. För närvarande läser Nick, Sloan Fellow-programmet vid MIT Sloan
School of Management. Innan dess var han biträdande
chef för Troika Dialogs Global Markets som är baserat
i Moskva. Han har tidigare innehaft ett antal ledande
befattningar vid Citigroup Global Markets i London
och Johannesburg, ING Barings i New York, NatGordon Wylie
Styrelseledamot, invald 2011. Gordon Wylie är brittisk medborgare född, 1952. Gordon har 35 års erfarenhet från guldgruveindustrin inom både gruv- och
prospekteringsgeologi. Mellan 1997 och 2005 ingick
Gordon i AngloGold Ashantis koncernledning med
ansvar för företagets globala prospekteringsprogram
som omfattar cirka 23 länder på alla fem kontinenterna. Gordon har tidigare erfarenhet som adjungerad
(non executive) direktör inom AIM-listade Trans Siberian Gold och OxusGold. Han var fram till slutet
av 2009 vice ordförande i Continental Gold. Han är
grundare och fortfarande icke arbetande styrelseord-

West Markets och Fleming Martin i London. Nick
är idag styrelseledamot i Red Fort Partnership, en investeringsfond som är specialiserad på gruvindustrin.
Nick Harwood innehar en Bachelor of Business Science (Finance) från Kapstadens universitet i Sydafrika.
Aktier i Central Asia Gold: 0.
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0

förande i Lydian International med guldtillgångar i
Armenien och icke-ädelmetalltillgångar i Kosovo,
noterat på TSX sedan 2007.
Gordon har en kandidatexamen med Honours i
geologi från universitetet i Glasgow (1975), Management Diploma från UNISA, Sydafrika (1989) och
forskarexamen (Postgraduate diploma) som bergsingenjör från Wits University, Sydafrika (1999). Gordon
har genomgått en ettårig “Challenge of Leadership”
kurs vid INSEAD i Frankrike under 2005.
Aktier i Central Asia Gold: 0.
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0

L edande

befattningshavare
Preston Haskell
Verkställande direktör och koncernchef, styrelseledamot i Central Asia Gold AB sedan 2009. Preston
Haskell är medborgare i Saint Kitts och Nevis, 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 och ägaren av LLC Haskell
Group.
Johan Arpe
Ekonomichef, Johan är svensk medborgare född 1973.
Han har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och har arbetat som auktoriserad revisor hos
PwC, RSM Ranby Björklund och Deloitte.
Johan Arpe tillträdde som CFO för Central Asia
Gold under våren 2011 och är placerad vid bolagets
kontor i Stockholm.
Aktier i Central Asia Gold: 23 800.
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0

R evisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
Martin Johansson
Central Asia Gold ABs revisorer är Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade revisorn Martin
Johansson som huvudansvarig revisor. Martin Johansson, född 1967, har varit bolagets revisor sedan 2010.

Preston Haskell har en civilekonomexamen från University of Southern California i USA.
VDs samtliga väsentliga uppdrag utanför bolaget är
godkända av styrelsen.
Aktier i Central Asia Gold: 9 314 968 via bolag.
Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Central Asia Gold AB (publ) (nedan kallad
”CAG AB”) avger härmed årsredovisning
för verksamhetsåret 1 januari–31 december 2011
Koncernstruktur och verksamhet
CAG AB är registrerat i Sverige och bedriver gruvverksamhet i östra Sibirien,
Ryssland. CAG koncernen består av det
svenska moderbolaget CAG AB som har
nio dotterbolag i Ryssland och deltar i ett
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- och

Zabaikalskiy regionerna i östra Sibirien,
Ryssland.
Sedan den 29 mars 2005 och fram till juli
2010 var CAG AB börsnoterat på Nordic
Growth Market i Stockholm och sedan
den 19 juli 2010 är CAG AB listat på den
svenska börsen NASDAQ OMX First
North Premier i Sverige. Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2011 till
omkring 3 500.
Koncernens verksamhet bedrivs via dotterbolagen och ett joint venture i Ryssland. Koncernens huvudsakliga tillgångar
består av ett stort antal minerallicenser
som innehas av de olika dotterbolagen.

De licensområden där bolagets verksamhet
bedrivs är Tardan, Staroverenskaya, Uzhunzhul och Kara Beldyr. Licensområdet Kara
Beldyr ägs via ett joint venture med det
kanadensiska guldbolaget, Centerra Gold
Inc. CAGs ägarandel av joint venture per
den 31 december 2011 är 50%. I januari
2012 har Centerra tjänat in ytterligare 20%
i joint venture och CAGs andel uppgår för
närvarande till 30%. Övriga licensområden
är helägda av CAG.
CAGs koncernstruktur per april 2012
framgår av nedansåtende tabell.

Bolag

Hemvist

Verksamhet

Central Asia Gold AB

Stockholm, Sverige

Holding bolag, stöttar dotterbolagen med
finansiering, investor relations och strategiska beslut etc.

Ägande

LLC Tardan Gold

Kyzyl, Tyva regionen, Ryssland

Licensinnehavare, samt operatör av prospektering och produktion på licensområdet Tardan.

100% ägt av CAG AB

LLC GRE 324

Chita, Zabaikalskisy regionen,
Ryssland

Licensinnehavare för licensområdet
Staroverenskaya.

100% ägt av CAG AB

LLC Solcocon

Chita, Zabaikalskisy regionen,
Ryssland

Ägare av lakningsanläggningen Solcocon
och relaterad utrustning.

100% ägt av CAG AB

LLC Rudtechnologiya

Krasnochamensk, Zabaikalskisy
regionen, Ryssland

Operatör av produktion vid lakningsanläggningen Solcocon samt prospektering
på licensområdet Staroverenskaya.

100% ägt av CAG AB

LLC Gold Borzya

Krasnochamensk, Zabaikalskisy
regionen, Ryssland

Operatör av produktionen vid den alluviala produktionsenheten Gold Borzya på
licensområdet Staroverenskaya.

100% ägt av CAG AB

LLC Uzhunzhul

Abakan, Khahasien, Ryssland

Licensinnehavare och operatör av prospektering på licensområdet Uzhunzhul.

100% ägt av CAG AB via LLC
Tardan Gold

LLC Management Company CAG

Moskva, Ryssland

Management bolag för de ryska
dotterbolagen.

100% ägt av CAG AB

LLC CAG Promstroy

Moskva, Ryssland

Vilande bolag, användes som general
entreprenör för byggnationen av lakningsanläggningen vid Tardan.

100%, ägt av CAG AB via LLC
Management Company CAG

LLC Burservice

Chita, Zabaikalskisy regionen,
Ryssland

Vilande bolag, utförde tidigare borrtjänster.

100% ägt av CAG AB

Awilia Enterprises Ltd.

Limassol, Cypern

Joint venture bolag med Centerra Gold
Inc., ägare till det operativa joint venture
bolaget, LLC Kara Beldyr.

30% ägt av CAG AB*

LLC Kara Beldyr

Kyzyl, Tyva regionen, Ryssland

Licensinnehavare och operatör av prospektering på licensområdet Kara Beldyr.

100% ägt av Awilia Enterprises
Ltd.

Dotterbolag

Joint Venture

* Ägande per april 2012. Per den 31 december 2011 uppgick CAG ABs ägande till 50%.

Central Asia
Gold AB (publ)
(Stockholm)
100%
Tardan Gold
LLC
(Tyva)

100%

100%

Solcocon
LLC
(Chita)

Gold Borzia
LLC
(Chita)

100%

100%

GRE
LLC
(Chita)

Rudtechnology LLC
(Chita)

100%

100%

CAG Management
Company LLC
(Moscow)

99%

Boreservice
LLC
(Chita)

30%
Awilia Enterprises Limited
(Cyprus)

100%

Uzhunzhul
LLC
(Khakassia)

100%

Central Asia Gold
Promstroy LLC
(Moscow)

Kara Beldyr
LLC
(Tyva)

1%

Organisationschema för Central Asia Gold-koncernen våren 2012

CAGs guldreserver
Registrerade guldresurser för CAGs licensområden framgår av tabellerna nedan.
Resurser enligt NI 43-101-klassificering
Indikerade
Licens

Alluvial/
Malm

Fyndighet

Antagen

Malm,
000 t.

Au,
g/t

Au,
kg

Au,
000 oz

Malm,
000 t.

Au,
g/t

Au,
kg

Au,
Licens
000 oz till och med

1 137

2,4

2 697

86,7

1 006

2,0

1 969

63,3

2 697

86,7

1 006

1 969

63

Kara-Beldyr

2027

Kara-Beldyr*

Malm

Summa

1 137

* Siffrorna i tabellen ovan motsvarar CAGs ägarandel om 30 % i Kara-Beldyr joint venture.

Resurser enligt GKZ-klassificering
C1
Licens

Alluvial/
Malm

Fyndighet

Malm,
000 t.

C2

Au,
g/t

Au,
kg

Au,
000 oz

Malm,
000 t.

Au,
g/t

P1/P2**
Au,
kg

Au,
Licens
000 oz till och med

000 kg

2028–2032

22

2029

132

Tardan
Tardanfyndigheten

Malm

Tardanlicensen

Malm

1 454

3,75

5 454

175,4

524

4,45

2 332

75,0

270

6,14

1 656

53,2

869

7,78

6 764

217,5

Staroverenskaya
Kozlovskoye

Malm

Bogomolovskoye

Malm

Borzya

Alluvial

Uzhunzul

262

8,77

2 297

73,8

20

2,95

59

1,9

2 141

3,48

7 460

239,8

166

1,34

222

7,1

1 036

1,41

1 456

46,8

8 032

258,2

4 840

19 668

632,3

Malm

Summa

2031
1 902

26
180

** Baserat på interna beräkningar.

CAGs guldproduktion 2011
På licensområdet Tardan har CAG en gravimetrisk produktionsanläggning och är i slutfasen av att färdigställa och erhålla samtliga tillstånd
för den nybygda lakningsansläggningen. På licensområdet Staroverenskaya ligger lakningsanläggningen Solcocon samt den alluviala produktionsenheten Gold Borzya. Licensområdena Uzhunzhul och Kara Beldyr är prospekteringsområden utan produktionsanläggningar.
Produktionen för 2011 fördelad per produktionsenhet framgår av tabellen nedan.
Produktionsenhet

Licensområde

Alluvialt/Malm

Produktion 2011 (kg)

Produktion 2010 (kg)*

Tardan (Gravitation)

Tardan

Malm

96

160

Tardan (Lakning)

Tardan

Malm

0

0

Solcocon

Staroverinskaya

Malm

238

171

334

331

Staroverinskaya

Alluvialt

76

235

410

566

Summa malmproduktion
Gold Borzya
Summa

* Med anledning av att CAG i juli 2011 avyttrat hela sitt innehav i det alluvialt producerande dotterbolaget LLC Artelj Lena, har produktionssiffrorna för denna
produktionsenhet utelämnats i ovanstående tabell. Produktionen vid Artelj Lena uppgick för helåret 2010 till 164 kg och den totala produktionen till 730 kg.

Tardan
Licensområdet Tardan omfattar prospektering och gruvdrift i ett 540 km2 stort område, där själva Tardan fyndigheten utgör
ett 3,3 km2 stort område. Licensområdet
är beläget med god infrastruktur, endast 80
km öster om Kyzyl, huvudstaden i republiken Tyva.

Per den 31 december 2011 uppgick reserverna i Tardanfyndigheten till 7,8 ton guld
tillgängligt för brytning i dagbrott och
lakningsanrikning.
Produktion

2011 producerades 96 kg guld (160 kg)
vid det gravimetriska anrikningsverket i
Tardan. Den minskade produktionsvolymen jämfört med föregående år beror på
att malm med lägre guldhalt har använts
i produktionen under 2011 samt att huvudfokus för verksamheten vid Tardan
under 2011 varit att förbereda malm för
lakningsanrikningen som kommer att
påbörjas så snart lakningsanläggningen är
driftsatt.
Produktionskapaciteten i Tardan när lakningsanläggningen är driftsatt är 1 000-1
200 kg per år. Den förväntade produktionen under 2012 är 400-600 kg på grund
av den försenade produktionsstarten i
lakningsanläggningen och den förväntade
takten i upptrappning av produktionen
under 2012.
Lakningsanläggnings-projektet

Under 2011 har verksamheten på Tardanområdet varit inriktat på att färdigställa lakningsanläggningen och erhåll
nödvändiga tillstånd för driftsättning av
anläggningen. Med anledning av brister i
projektledningen avseende anläggningen
under 2010 och första halvåret 2011, har
projektet blivit försenat och dyrare än
budgeterat, men byggnationen av anläggningen färdigställdes under tredje kvartalet
2011 och cyanidtillstånd erhölls i december 2011. Därmed har bolaget nu samtliga
tillstånd för att operera den första fasen
(absorption) av lakningsanläggningen och
kan påbörja bevattningen av malmen.
Arbetet med tillstånd för andra fasen av
produktionen (desorption) pågår för fullt
och den beräknade tidpunkten för erhållande av samtliga tillstånd för denna fas är
under sommaren 2012. I början av februari
2012 inleddes en testkörning av desorptions fasen av lakningsanläggningen och
de preliminära resultat som hittills erhållits

har varit väldigt positiva. Ledningen och
bolagets ingenjörer har därmed erhållit
en bekräftelse på att desorptions teknologin fungerar enligt projektplanen för såväl
guld- som koppar desorption.
Prospektering

På grund av förseningen med färdigställande av och tillstånd för den nya lakningsanläggningen så har prospekteringsarbetet
för 2011 varit mindre omfattande än vad
som ursprungligen planerats. Under 2011
har utvärderingen av de geokemiska prover som tagits 2010 fortsatt och borr-riggar och annan utrustning restaurerats och
förberetts för 2012 års prospekteringsprogram. En ny chefsgeolog anställdes under
tredje kvartalet 2011 och det geologiska
teamet är nu förberett för att utföra 2012
års prospekteringsprogram som inriktar
sig på kända mineraliserade zoner på Tardan fyndigheten och inom Tardan licensen med syfte att utöka reserverna för att
förlänga livslängden för licensområdets
produktionsanläggningar.
Staroverenskaya
Licensområdet Staroverenskaya är ett 220
km2 stort prospekterings- och gruvlicensområde beläget i Zabaikalskiyregionen, ca
640 km från Chita.

lig för lakningsproduktion. Under tiden
utvärderar även ledningen andra framtida
möjligheter för Solcocon och på kort och
medellång sikt är lönsamhet huvudfokus
för produktionsenheten. För närvarande är
produktionsprognosen för Solcocon 200250 kg för 2012.
Gold Borzya
På licensområdet Staroverenskaya finns
även den alluviala produktionsenheten
Gold Borzya, som producerade 76 kg guld
(235 kg) under 2011. Den väsentligt reducerade produktionsvolymen under 2011
beror på lägre guldhalter och dåliga väderförhållanden under produktionssäsongen.
Eftersom CAGs huvudinriktning är på
malmbaserad produktion samt att de alluviala produktionsenheterna har haft en
väsentlig negativ påverkan på rörelseresultatet för 2011 kommer CAG att under
2012 års produktionssädong outsourca
verksamheten vid Gold Borzya till en lokal alluvial producent. Genom detta avtal
erhåller CAG en royalty intäkt på det guld
som produceras vilket kommer att ge en
lönsam verksamhet och reducera CAGs
risk. Den förväntade produktionsvolymen
vid Gold Borzya för 2012 är 150 kg.
Prospektering

Per den 31 december 2011 uppgick reserverna i licensområdet Staroverinskaya
till 9,3 ton guld tillgängligt i dagbrott på
Kozlovskoye fyndigheten och 7,5 ton på
Bogomolovskoye fyndigheten.
Produktion

Solcocon
Lakningsanläggningen Solcocon är beläget licensområdet Staroverenskaya. Ett
större reparations- och ombyggnadsarbete
genomfördes under 2010 varvid anläggningens absorptions-desorptions kapacitet
ökade väsentligt. 2011 producerades 238
kg guld vid Solcoconanläggningen (171
kg) vilket motsvarar en ökning med 39%
jämfört med 2010.
Även om produktionsvolymen varit bra
på Solcoconanläggningen under 2011
så har produktionsenheten haft problem
med lönsamheten och med att förse anläggningen med tillräckliga mängder oxiderad malm för full produktionskapacitet.
Ledningen för Solcocon utvärderar för
tillfället en teknologi för att inkludera semi-oxiderad malm i produktionsprocessen.
Om detta faller väl ut kommer Solcocon
att ha upp till 500 tusen ton malm lämp-

Under 2011 avslutades prospekteringsprogrammet vid flankerna av Podgornyoeområdet på Bogomolovskoye fyndigheten
och den lokala ledningen utvärderar för
närvarande kvaliteten av de borrarbeten
och laboratorietester som gjorts innan resultaten lämnas in för reservberäkning av
den statliga reservkommittén. Därtill har
ett internt prospekteringsprogram utförts
på Kozlovskoye fyndigheten i syfte att bekräfta historiska reservberäkningar och en
god korrelation med tidigare resultat har
uppnåtts.
Huvudinriktningen för 2012 års prospekteringsprogram för Staroverenskaya
licensen är att förse lakningsanläggningen
Solcocon med tillräckliga reserver för en
lönsam produktion.
Kara-Beldyr
Kara-Beldyr är ett 34 km2 stort prospekterings- och gruvdriftlicensområde i republiken Tyva, 170 km från republikens
huvudstad Kyzyl. Prospekteringsarbetet
i licensområdet Kara-Beldyr utförs i ett
joint venture med det kanadensiska gruvbolaget Centerra Gold Inc (”Centerra”).

Under 2011 investerade Centerra ca 3,2
miljoner USD (ca 21 miljoner SEK) i prospekteringen på licensområdet Kara Beldyr. 10 587 meter diamantborrning i 60
borrhål i Gord-, Ezen- och Camp zonerna
har utförts. Baserat på borresultat som erhållits i slutet av 2011 uppskattas mineraltillgångarna för Gord zonen på Kara
Beldyr fyndigheten till 289 000 oz av indikerade resurser och 211 000 oz av antagna
resurser, totalt 500 000 oz. Den preliminära
uppskattningen a mineraltillgångarna har
utförts av Centerras teknikavdelning och
har uppskattas och klassificerats i enlighet
med de riktlinjer som fastställts av Canadian Institute of Mining, Metallurgy and
Peteroleum, 2010 Definition Standards for
Mineral Resourses and Mineral Reserves
(CIM) adopted by National Instruments
43-101 Standards of Disclusure for Mineral Projects (NI 43-101).
I januari 2012 har Centerra slutfört fas 2
av joint venture avtalet med CAG genom
att ha investerat totalt 6,5 miljoner USD
(ca 43,6 miljoner SEK) i prospektering på
licensområdet Kara Beldyr och därmed
tjänat in ett ägande om 70% i Kara Beldyr joint venture. CAG har för avsikt att
behålla sin andel om 30% av Kara Beldyr
och kommer att vara fortsatt delaktig i den
vidare undersökningen av licensen.

Prospekteringsprogrammet för 2012 har
utformats utifrån en förväntad resursidentifiering av 3 ton guld (P1+C2). Programmet omfattar geokemiska analyser av 5 100
prover från 2011 och 3 500 prover från
2007, geofysiska undersökningar på anomalier över 10 km, byggande av förvaring
för borrkärnor, 4 km diken och 1,5 km av
diamant borrning.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Ytterligare 9 ton guldreserver godkända
och registrerade
I maj 2011 godkände och registrerade den
statliga reservkommittén (GKZ) i Zabaikalskiy-regionen ytterligare 9 ton guldreserver i kategorierna C1 och C2 på Kozlovskoye fyndigheten inom licensområdet
Staroverenskaya.
Försäljning av dotterbolaget LLC Artelj
Lena

I juli 2011 slutförde CAG försäljningen av
100% av andelarna i det alluvialt producerande dotterbolaget LLC Artelj Lena i
enlighet med bolagets strategi att fokusera
verksamheten på malmbaserad gruvdrift.
Total köpeskilling för andelarna uppgick
till 100 miljoner RUB (ca 22 miljoner
SEK).

tionsvolymen för 2010 ingår 164 kg guld
producerat av den alluviala produktionseneheten Artelj Lena som såldes under
sommaren 2011. Produktionen från jämförbara produktionsenehter under 2010
uppgick till 566 kg och minskningen i
intäkter från guldförsäljningen beror på
lägre försäljningsvolymer av guld från
Tardan och Gold Byrza under rapportperioden. För Tardan har arbetet under året
främst fokuserats på att förbereda malm
för lakningsproduktion i den nya lakningsanläggningen. För Gold Borzya har dåliga
väderförhållanden under produktionssäsongen samt lägre guldhalter medfört lägre
produktionsnivåer som tillsammans med
kraftigt ökade produktionskostnader medfört en starkt negativ påverkan på koncernens rörelseresultat för rapportperioden.
För produktionssäsongen 2012 har CAG
tecknat ett operationellt outsourcing avtal
med en lokal alluvial producent avseende
Gold Borzya.
Övriga rörelseintäkter uppgick 2011 till
18 175 TSEK (35 838 TSEK) och består
främst av resultat från avyttringen av dotterbolaget LLC Artelj Lena, för 2010 resultatet från avyttringarna av dotterbolagetn
LLC Artelj Tyva och LLC Kara Beldyr.
Prospekteringsutgifter om 4 112 TSEK
(18 153 TSEK) har aktiverates under 2011.

Riktad nyemssion

Prospekteringsprogrammet för Kara Beldyr 2012 inkluderar fortsatt diamantborrning och metallurgiska etseter av Gord-,
Ezen- och Camp zonerna och den totala
budgeten för prospekteringen under 2012
uppgår till 3 miljoner USD (ca 20 miljoner
SEK). Centerras målsättning är att uppnå
1,5 miljoner uns av guldreserver för Kara
Beldyr innan utgången av 2013.
Uzhunzhul
Licensområdet Uzhunzhul är en 134 km2
stor licens belägen i republiken Khakassiya,
80 km från republikens huvudstad Abakan.

Ett program med geokemisk provtagning
i ett 100*100 meters rutnät har utförts på
de södra delarna av Uzhunzhul licensen
under 2011. 5 085 prover har tagits och
förberetts för att skickas till laboratoriet.
Totalt har 13 500 markprover tagits under
2010 och 2011. Utvalda geokemiska anomalier identifierade 2010 undersöktes av
CAGs geologer under året och ytterligare
24 bergprover valdes ut från de undersökta
anomalierna.

Den 28 juli 2011 slutförde CAG en riktad
nyemission om 1 600 000 aktier till ett begränsat antal investerare varigenom bolaget
tillfördes 28 miljoner kronor.
Erhållande av cyanidtillstånd

Den 28 december 2911 erhöll CAG cyanidtillstånd för lakningsanläggningen vid
Tardan. Erhållandet av cyanidtillståndet
möjliggör för CAG att påbörja första fasen
(absorption) av produktion i anläggningen.
Intäkter, resultat och finansiell
ställning för koncernen
Intäkter och resultat
Koncernens nettoresultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare uppgick till
-119 325 TSEK (7 964 TSEK) vilket motsvarar ett resultat per aktie om -7,17 SEK
(1,58 SEK).

Koncernens intäkter från försäljning
av guld uppgick till 131 965 TSEK
(214 037 TSEK) och förändringen i färdigvarulager och pågående arbeten uppgick till 42 633 TSEK (15 097 TSEK).
Den totala guldproduktionen under 2011
uppgick till 410 kg (730 kg). I produk-

Koncernens
totala
rörelsekostnader
för året uppgick till -298 079 TSEK
(-249 346 TSEK) och rörelseresultatet uppgick till -101 164 TSEK
(33 779 TSEK). Rörelsekostnaderna har
påverkats av nedskrivningar om totalt
-37 766 TSEK (0 TSEK).Av nedskrivningarna är -21 165 TSEK (0 TSEK) hänförliga
till brister i uppförandet av Lakningsanläggningen vid Tardan och -16 601 TSEK
(0 TSEK) hänförliga till pågående arbeten
vid produktionsanläggningarna Solcocon
och Gold Borzya, på grund av höga produktionskostnader under 2011 och osäkerhet kring förväntade produktionsvolymer
för dessa enheter under 2012.
Rörelsekostnaderna är högre än jämförelseperioden på grund av väsentligt
ökade produktionskostnader för bolagets
kvarvarande alluviala produktions enhet,
Gold Borzya och på grund av ökad aktivitet vid lakningsanläggningen Solcocon
jämfört med samma period föregående år.
Även det omfattande arbete som utförts
på Tardan för att förbereda malm inför
lakningsproduktionen har medfört ökade
rörelsekostnader under rapportperioden.

Bolaget arbetar aktivt med att se över
samtliga kostnader i syfte att effektivisera
verksamheten och öka lönsamheten. I takt
med att lakningsanläggningen i Tardan
kommer igång och produktionsvolymerna
ökar är det bolagets bedömning att såväl
produktionskostnaderna- som administrationskostnaderna per producerad enhet
kommer att kraftigt reduceras jämfört med
de kostnader bolaget haft under 2011 då
kostnaderna varit anpassade för väsentligt
högre produktionsvolymer än vad som
uppnåtts.
Finansnettot för 2011 var -27 101 TSEK
(-16 671 TSEK). Ökningen är främst hänförlig till valutakursförluster på skulder
upptagna i USD.
Inkomstskatten för rapportperioden var
7 689 TSEK (-9 420 TSEK) och hänför
sig huvudsakligen till förändringar i uppskjuten skatt. Nettoresultatet hänförligt till
andelar utan bestämmande inflytande var
-1 071 TSEK (-276 TSEK) och avser dotterbolaget LLC Artelj Lena som sålts under
året.

om refinansieringen och omstruktureringen av lånen hos Svyaz Bank tillsammans
med de erhållna krediterna från huvudägaren löser bolagets akuta finansieringsbehov kvarstår behovet av att finna en mer
långsiktigt finansiell lösning som passar
bolagets utvecklingsplaner och styrelsen
och ledningen arbetar därför kontinuerligt
för att säkerställa den långfristiga finansieringen av bolaget.
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.

Det är styrelsens bedömning att informationen presenterad i denna rapport är den
mest korrekta baserat på de bedömningar
som styrelsen och ledningen gjort utifrån
sin kunskap och erfarenhet.

Investeringar, likviditet och finansiering

Koncernens verksamhetsmiljö

Under 2011 har koncernen investerat 4
112 TSEK (18 153 TSEK) i immateriella
anläggningstillgångar och 141 727 TSEK
(88 232 TSEK) i materiella anläggningstillgångar. Huvuddelen av investeringen i materiella anläggningstillgångar än hänförlig
till uppförandet av lakningsanläggningen
vid Tardan.

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.

Nettokassaflödet från erhållna och återbetalda lån under 2011 uppgick till
127 148 TSEK (104 161 TSEK). Under året har bolaget erhållit lån om totalt 159 931 TSEK från närstående parter
(bolag närstående till Preston Haskell).
Kassaflödet från nyemissioner, netto efter nyemissionskostnader, upgick till
27 892 TSEK (86 803 TSEK).
Koncernens likvida medel per den 31
december uppgick till 10 995 TSEK
(22 230 TSEK).

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 2011 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 tilldömdes CAG-koncernen
en straffavgift om en miljon RUR av de
ryska miljömyndigheterna för att ha använt cyanid innan tillstånd för användande
av cyanid beviljats. Cyanidtillstånd erhölls i
december 2011.

Geologiska risker

Miljöpolicy

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.

CAG har utvecklat en miljöpolicy för att
minimera den skadliga inverkan på miljön,
enligt följande:

Legal miljö

Amorteringsplanen för lånen från Svyaz
Bank, speciellt avseende lånet för byggnationen av Lakningsanläggningen i Tardan, där färdigställandet blivit försenat har
medfört att bolagets finansiella situation
är ansträngd. De två banklånen från Svyaz
Bank refinansierades i december 2011 och
februari 2012, och kommer att amorteras
under perioden juli-december 2012. Även

ytterligare skatter, straffavgifter och böter
utfärdas.

CAG verkar i den komplicerade och föränderliga legala miljön i Ryssland. Vidare
är den ryska skattelagstiftningen 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

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
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.

nansiering, efterlevnad av lånevillkor och
lokala regler.

(ca 104 TSEK). För löner utöver detta belopp betalas 2% i sociala avgifter.

Eventuell överskottslikviditet skall som
huvudregel placeras på inlåningskonto eller i kortfristiga räntebärande instrument
utan betydande kreditrisk. Då CAG befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede har
inte bolaget någon överskottslikviditet.
Alla rörelsekapitalbesparingar investeras i
prospekteringsaktiviteter och ytterligare
utveckling av koncernens verksamhet.

Omräkning av utländsk valuta

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.

Utdelningspolicy

Koncernens bedömda riskexponering
hänförlig till finansiella risker finns beskrivet i not 23 på sidan 58 i denna rapport.

Skattesituation

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
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
andelar utan bestämmande inflytande). Per
den 31 december 2011 uppgår koncernens
soliditet till 45,6 %, vilket inte anses vara
tillfredsställande. Styrelsen i CAG arbetar
aktivt med att stärka koncernens balansräkning och soliditet.
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 skuldfi-

CAGs 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.

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 uns. Alla ryska dotterföretag betalar
också andra skatter, såsom 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

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 angivet i US dollar (“USD”), eftersom det
internationella guldpriset sätts i USD. Det
guld som CAG producerar säljsi Ryssland
och det ryska guldpriset som erhålls vid
försäljningen räknas fram genom att det
globala guldpriset i USD omräknas till
RUR med gällande växelkurs vid försäljningstidpunkten. Om RUR stärkts betydligt mot USD är detta därför negativt för
CAG-koncernen. Eftersom koncernens
rapportvaluta är SEK, medan intäkter och
kostnader i huvdsak intjänas i RUR, påverkas CAG även av RUR:s rörelser mot
SEK. I allmänhet hålls koncernens eventuella överskottslikviditet i RUR och SEK.
Transaktioner med närstående

Inom koncernens normala verksamhet
ingår CAG 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

Guld är en naturtillgång och en global
handelsvara. 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 Koncernens lönsamhet. Under 2011
steg det genomsnittliga globala guldpriset
från 1 226 USD/oz 2010 till 1 572 USD/
oz vilket motsvarar en ökning med 28%.
Det rekordhöga högsta guldpriset om 1 896
USD/oz uppnåddes i september 2011.
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. Under
2011 har ingen av koncernens kreditgivande banker krävt hedging av guldpriset.
Framtidsutsikter
CAG bedömer att guldproduktionen från
koncernens olika produktionsenheter under 2012 kommer att ligga i spannet 700–
900 kg Av den totala produktionen förväntas 400–600 kg från Tardan, 200–250 kg från
Solcocon och ca 150 kg från Gold Borzya.
Den uppskattade årliga produktionskapaciteten i Tardan är 1 000–1 200 kg när lakningsanläggningen är driftsatt.
Finansiell situation och antaganden
om fortsatt drift
Amorteringsplanen för koncernens banklån har medfört att bolagets finansiella
situation är ansträngd. De två banklånen
refinansierades i december 2011 och februari 2012, och kommer att amorteras
under perioden juli-december 2012. Även
om refinansieringen och omstruktureringen av dessa banklån tillsammans med de
erhållna krediterna från huvudägaren löser
bolagets akuta finansieringsbehov kvarstår
behovet av att omförhandla villkoren för
de nuvarande lånen erhållna under 2012
och att finna en mer långsiktigt finansiell
lösning som passar bolagets utvecklingsplaner och styrelsen och ledningen arbetar
därför kontinuerligt för att säkerställa den
långfristiga finansieringen av bolaget.

Per den 31 december 2011 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.

Wylie kommer inte ersättas, en ny styrelse
kommer att utses på årsstämman den 24
maj 2012.
Ny bryggfinansiering från närstående

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.

Den 25 april 2012 har CAG AB upptagit
ytterligare ett kortfristigt bryggfinansieringslån på upp till 4 miljoner USD (ca 27
MSEK) från Golden Impala Ltd., ett bolag
närstående till huvudägaren Preston Haskell. Lånet löper med 18% årlig ränta som
betalas kvartalsvis och lånebeloppet förfaller till betalning den 1 oktober 2012.

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

Riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen i CAG-koncernen
Vid årsstämman den 31 maj 2011 godkändes riktlinjerna för ersättning till
bolagsledningen.

I februari 2012 presenterade Centerra en
preliminär resursuppskattning avseende
Gord-zonen på Kara Beldyr fyndigheten
där resurserna enligt NI 43-101 standards
uppgår till 289 000 troy ounces av indikerade och 211 000 troy ounces av antagna
resurser.
Förändringar i Styrelsen

Styrelseledamoten Gordon Wylie, bosatt
i Sydafrika, har av personliga skäl lämnat
styrelsen i CAG den 24 april 2012. Gordon

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 en årlig baslön.
Styrelsen har rätt att avvika från dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda
anledningar till detta. Under 2011 har inga
avvikelser från riktlinjerna gjorts.
Förslag till riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen i CAG-koncernen

Styrelsen föreslår oförändrade principer
för ersättning till bolagsledningen för 2012
och att årsstämman den 24 maj 2012 godkänner dessa riktlinjer, beskrivna ovan.

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.
Central Asia Gold AB (publ) är ett svenskt
aktiebolag med huvudkontoret i Stockholm, Sverige och 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 2011
Årsstämman i CAG 2011 hölls måndagen
den 31 maj i Stockholm. Protokoll från
denna finns tillgängligt på företagets hemsida, www.centralasiagold.se.

I huvudsak fattades följande beslut på årsstämman 2011:
• Styrelsens ledamöter och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för
det gångna året.
• Till styrelse 2011 omvaldes Preston
Haskell och Lars Guldstrand, samt nyvaldes Gordon Wylie, Nick Harwood,
Niclas Eriksson och Tom Baring.

• Till styrelsen ordförande omvaldes Lars
Guldstrand.
• Styrelsens arvoden beslutades uppgå till
200 TSEK vardera för Gordon Wylie,
Nick Harwood, Tom Baring och 250
TSEK till styrelseordföranden Lars
Guldstrand . Till styrelseledamoten och
VDn Preston Haskell ingen ersättning
skall utgå.
• Ersättning till bolagets revisor utgår enligt räkning efter träffad
överenskommelse.
• Stämman antog huvudaktieägarnas förslag till fastställelse om principer för utseende av valberedning.
• Stämman antog styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
• Styrelsen bemyndigas att, under tiden
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Beslut med stöd av bemyndigandet fick
medföra ökning av aktiekapitalet med
högst 18 000 000 kronor, motsvarande
högst 1 600 000 aktier i bolaget, vid
fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade
med stöd av bemyndigandet och före
en eventuell omräkning enligt villkoren
för dessa. Emission fick ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag
eller tillgångar som styrelsen bedömer
vara av värde för bolagets verksamhet,
som ersättningsmedel i för bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa
kapital antingen för att genomföra sådana förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets
finansiella ställning vid behov samt för
genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån.
Årsstämma 2012
Årsstämma 2012 avhålls tisdagen den 24
maj 2012 i Näringslivets Hus, Storgatan
19, Stockholm. Stämman börjar 10.00
varvid insläppet påbörjas 09.30. Årsredovisningen för 2011 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida från och med
den 26 april 2012.
Valberedning
Principerna för utseende av valberedningen antogs vid årsstämman den 31 maj
2011. Huvudägarna föreslår att bolagsstämman fastställer följande principer:

Valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största
ägarna. Mandattiden för valberedningen
sträcker sig fram till tiden då en ny valberedning har utsetts. Om inte ledamöterna i valberedningen beslutar annat skall
valberedningens ordförande vara den
ledamot som representerar aktieägaren
med det största aktieinnehavet i bolaget.
Valberedningen skall konstitueras med
utgångspunkt i den aktieägarinformation
från Euroclear Sweden AB per den sista
bankdagen i oktober 2012 och annan tillförlitlig aktieägarinformation som bolaget
erhållit vid denna tidpunkt. Om ledamot
lämnat 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 inte utgå till valberedningens
ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och
utredningar.
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 2012
har bestått av: Lars Guldstrand, James Smith
som representant för Bertil Holdings Ltd,
Roger Hassanov som representant för
GKL Growth Capital AB, Martin Diggle
som representant för Vulpes Investment
Management Ltd, och Per Vasilis som representant för Niclas Eriksson med familj.
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.

Varje år upprättar CAGs styrelse en arbetsordning och skriftliga instruktioner vad
gäller finansiell rapportering och arbetsför-

delningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Dessa förfaranderegler gäller
bland annat styrelsens åtaganden, 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 skriftliga 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 2011 lett styrelsens arbete och sett
till att styrelsen har fullgjort sina åtaganden.
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 2011 bestod Central Asia Golds
styrelse av sex 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.

teter 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
och KMW Energi AB. Han är vidare styrelsemedlem i Loxystem AB och Amari
Resources Ltd. Lars Guldstrand har en
MBA-examen från California Coast University, Kalifornien, USA.
Preston Haskell

(se beskrivning under företagsledning
nedan)

Styrelseledamot, invald 2011. Gordon
Wylie är brittisk medborgare född, 1952.
Gordon har 35 års erfarenhet från guldgruveindustrin inom både gruv- och
prospekteringsgeologi. Mellan 1997 och
2005 ingick Gordon i AngloGold Ashantis koncernledning med ansvar för företagets globala prospekteringsprogram som
omfattar cirka 23 länder på alla fem kontinenterna. Gordon har tidigare erfarenhet
som adjungerad (non executive) direktör
inom AIM-listade Trans Siberian Gold
och OxusGold. Han var fram till slutet av
2009 vice ordförande i Continental Gold.
Han är grundare och fortfarande icke arbetande styrelseordförande i Lydian International med guldtillgångar i Armenien
och icke-ädelmetalltillgångar i Kosovo,
noterat på TSX sedan 2007.

Niclas Eriksson

Styrelseledamot, invald 2011. Niclas Eriksson är svensk medborgare, född 1964.
Niclas är styrelseledamot i det börsnoterade bolaget Net Entertainment AB,
Kungstadens Fastighets AB, Vasastaden
Holding AB, Vassholmen AB och Isogenica Ltd Niclas har en civilingenjörsexamen i Finansiell ekonomi.
Tom Baring

Styrelseledamot, invald 2011. Tom Baring
är brittisk medborgare, född 1979.

Styrelsens arbete under 2011/2012
Efter valet av styrelse på årsstämman 2011,
har styrelsen haft 17 möten varav 8 hölls
per capsulam och 4 per telefon. De andra
5 mötena var fysiska möten. Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under
2011 är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter, fastställande
av affärsplan med därtill hörande budget,
följande frågor:

Tom har över tio års erfarenhet från arbete
med alternativa investeringar och har de
sista fem åren varit fokuserad på den ryska
marknaden. Tom är bosatt i Moskva och
förvaltar för närvarande investeringsportoföljen för PHH Group.

• Bolagets
finansiella
läge
och
likviditetssituation
• Strategiskt beslutsfattande
• Samarbete med Centerra Gold Inc.
• Omorganisation av ledningsgruppen

För närvarande läser Nick, Sloan Fellowprogrammet vid MIT Sloan School of
Management. Innan dess var han biträdande chef för Troika Dialogs Global Markets
som är baserat i Moskva. Han har tidigare
innehaft ett antal ledande befattningar
vid Citigroup Global Markets i London
och Johannesburg, ING Barings i New
York, NatWest Markets och Fleming Martin i London. Nick är idag styrelseledamot
i Red Fort Partnership, en investeringsfond som är specialiserad på gruvindustrin.
Nick Harwood innehar en Bachelor of
Business Science (Finance) från Kapstadens universitet i Sydafrika.

Styrelseledamöter under
verksamhetsåret 2011/2012
Lars Guldstrand
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 aktivi-

Gordon Wylie

Nick Harwood

Styrelseledamot, invald 2011. Nick Harwood är brittisk medborgare, född 1968.

Gordon har en kandidatexamen med Honours i geologi från universitetet i Glasgow (1975), Management Diploma från
UNISA, Sydafrika (1989) och forskarexamen (Postgraduate diploma) som bergsingenjör från Wits University, Sydafrika
(1999). Gordon har genomgått en ettårig
”Challenge of Leadership” kurs vid INSEAD i Frankrike under 2005.
Styrelsens arbetsfördelning
Ingen uttalad eller skriftlig arbetsfördelning har förekommit för styrelsens ledamöter under räkenskapsåret 2011.
Utskott i styrelsen
Styrelsen i CAG har valt att inte inrätta
speciella revisions- eller ersättningsutskott
under 2011. 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.
Styrelsearvode
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman.
Vid årsstämman den 31 maj 2011 beslutades att arvodet för verksamhetsåret skall
utgå med 200 TSEK vardera till Gordon
Wylie, Niclas Eriksson, Tom Baring och
Nick Harwood, samt med 250 TSEK till
styrelseordföranden Lars Guldstrand. Till
styrelseledamoten och VDn Preston Haskell ingen ersättning skall utgå.
Verkställande direktör och övrig
ledning
Verkställande direktören, tillika koncernchefen, har till uppgift att sköta den lö-

Styrelseledamöternas oberoende och aktieinnehav i CAG
Oberoende i
förhållande till
större aktieägare *

Ledamot

Aktier i CAG

Optioner i CAG

Oberoende i
förhållande till
bolaget *

Lars Guldstrand

1 166 819**

0

Ja

Nej

Preston Haskell

9 314 968**

0

Nej

Nej

Niclas Eriksson

780 000

0

Ja

Ja

Tom Baring

0

0

Nej

Nej

Nick Harwood

48 130

0

Ja

Ja

Gordon Wylie

0

0

Ja

Ja

* Enligt definitionen i svensk kod för bolagsstyrning
** Ägande via bolag.

Styrelsens närvaro vid sammanträden
Namn

Funktion

Lars Guldstrand

Styrelseordförande

Närvaro
17/17

Preston Haskell

Ledamot

17/17

Niclas Eriksson

Ledamot

16/17

Tom Baring

Ledamot

17/17

Nick Harwood

Ledamot

16/17

Gordon Wylie

Ledamot

16/17

pande 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 februari 2012. Preston Haskell är verkställande direktör och
koncernchef för Central Asia Gold sedan
oktober 2009.

betat som auktoriserad revisor hos PwC,
RSM Ranby Björklund och Deloitte.

Koncernledning
Preston Haskell
Verkställande direktör och koncernchef,
styrelseledamot i Central Asia Gold AB sedan 2009. Preston Haskell är medborgare i
Saint Kitts och Nevis, 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 och ägaren av LLC Haskell Group.

Ersättning till ledning
För information om ersättningspolicy
samt ersättningar till verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga
anställda hänvisas till not 3, på sidan 49 i
denna årsredovisning.

Preston Haskell har en civilekonomexamen från University of Southern California i USA.
VDs samtliga väsentliga uppdrag utanför
bolaget är godkända av styrelsen.
Aktier i Central Asia Gold: 9 314 968 via
bolag. Teckningsoptioner i Central Asia
Gold: 0
Johan Arpe

Ekonomichef, Johan är svensk medborgare
född 1973. Han har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och har ar-

Johan Arpe tillträdde som CFO för Central Asia Gold under våren 2011 och är
placerad vid bolagets kontor i Stockholm.
Aktier i Central Asia Gold: 23 800. Teckningsoptioner i Central Asia Gold: 0

Långsiktiga incitament
Styrelsen utvärderar regelbundet behovet
av långsiktiga incitamentsprogram. För
närvarande finns det ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget, antaget av årsstämman den 28 juni
2010. Eftersom det har skett vissa förändringar bland ledande befattningshavare
i koncernen samt att intresset hos övrig
tilltänkt personal var lägre än förväntat, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut
om att avbryta incitamentsprogrammet.

Styrelsen har för avsikt att förbereda ett
nytt ersättningsprogram som är utformat
utifrån bolagets mål och med marknadsmässiga villkor för personalen.

Revisor
Årsstämman utser revisor i Bolaget. Revisorn har till uppgift att granska Bolagets
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. På årsstämman den 12 juni 2008
valdes revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolgaets revisorer för en mandatperiod om 4 år (till och
med årsstämman 2012). Huvudansvarig
revisor är auktoriserade revisorn Martin
Johansson.

Revisionen är utförd enlighet International Standards on Auditing och 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 2011 utfört en översiktlig granskning
av företagets niomånadersrapport.
Intern kontroll
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.
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 be-

fattningshavare. Två styrelsemedlemmar i
förening har firmateckningsrätt.

medla sina medarbetare sådan information
som skall spridas i organisationen.

relse eller revisorsval ska äga rum samt
på bolagets webbplats.

Riskbedömning

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 2012.

Valberedningen hade inte informerat styrelsen om sina förslag i så god tid att det
kunde tas med i kallelsen till årsstämman
den 31 maj 2011.

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 händelsersom bedöms
vara kurspåverkande. Samtlig finansiell information och övriga pressmeddelanden
publiceras via Globe-Newswire till mottagare inom finans- och dagspress, nyhetsbyråer, analytiker samt på Bolagets hemsida.
Relevant information till CAGs medarbetare distribueras via epost. Intern spridning
av kurspåverkandeinformation sker först
efter att Central Asia Gold har publicerat
motsvarande information till aktiemarknaden. Vidare ansvarar varje chef för att för-

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.
CAG har inte följt koden på följande
punkter:

• Styrelsens ordförande skall snarast efter
utgången av oktober månad kontakta
de fyra röstmässigt största aktieägarna
och be dem utse varsin ledamot till valberedning i vilken även styrelsens ordförande skall ingå som femte ledamot.
Tidsfristen har inte hållits. Uppgifterna
publicerades på Bolagets hemsida först i
januari 2012 på grund av att ingen information om ledamöter i valberedningen var
tillgänglig tidigare.
• Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till bolagsstämma där sty-

• Bolagets valberedning skall lämna förslag till ordförande vid årsstämma.
Förslaget ska presenteras i kallelsen till
stämman.
Valberedningen hade inte informerat styrelsen om sitt förslag avseende ordförande
vid årsstämman i så god tid att det skulle
kunna tas upp i kallelsen till stämman. Förslaget tillkännagavs den 31 maj 2011.
Moderbolaget
Moderbolaget är ett holdingbolag utan
betydande operationell verksamhet. Det
stöder dotterbolagen med finansiering,
investor relations, strategibeslut etc. Moderbolaget har ingen annan inkomst än
intäkter i form av räntor på lån till dotterbolag samt ränta avseende bankinlåning.
Även växelkursförändringar på tillgångar
och skulder i utländsk valuta påverkar
resultatet.

Från och med 1 januari 2010 ändrade koncernen policy för redovisning av valutakursvinster- och förluster som uppkommer
på koncerninterna lån. Förändringen innebar att dessa valutakursdifferenser redovisas
som en del av övrigt totalresultat istället för
bland finansiella poster i resultaträkningen
med anledning av att de koncerninterna
lånen ansågs utgöra s.k nettoinvesteringar i
utlandsverksamhet. Den ändrade principen
i koncernens redovisning får även till följd
att den redovisningsmässiga hanteringen i
moderbolaget ändras så att valutakursförändringar på koncerninterna lån redovisas
i en fond för verkligt värde (benämnd valutakursdifferens) i eget kapital istället för
bland finansiella poster i resultaträkningen.
Värdeförändringen redovisas i moderbolagets övriga totalresultat.
Mot denna bakgrund har moderbolagets
resultaträkning, balansräkning och eget
kapitalräkning omräknats i enlighet med
not 27.
Rörelseresultatet för rapportperioden
uppgick till -13 677 TSEK (5 490 TSEK)
Förändringen från föreågende år är främst
hänförlig till väsentliga poster av engångskaraktär bland övriga rörelseintäkter

under 2010 om totalt 12 771 TSEK, varav
7 762 TSEK avser resultat vid avyttring av
dotterbolaget Kara Beldyr till joint venturebolaget Awilia och 5 009 TSEK asver retroaktiv momsåterbäring. Rörelsekostnaderna för 2011 uppgick till 13 875 TSEK
(7 951 TSEK).
Finansnettot uppgick till -228 402 TSEK
(9 535 TSEK) för 2011 och inkluderar
nedskrivningar av koncerninterna lånefordringar om -224 208 TSEK (0 TSEK)
avseende produktionsenheterna Solcocon
och Gold Borzya.
Nettoresultatet för rapportperioden var
-242 080 TSEK (14 499 TSEK).
Moderbolagets likvida medel uppgick per
den 31 december 2011, till 8 119 TSEK
(10 945 TSEK). Ökningen i kortfristiga
skulder är främst hänförlig till upptagna lån
från den närstående parten, Golden Impala,
om 159 931 TSEK (0 TSEK).
Förslag till vinstdisposition
Koncernens egna kapital uppgick vid årsslutet 2011 till 308 031 TSEK, varav aktiekapitalet är 198 191 TSEK.

I moderbolaget uppgår aktieägarnas fria
egna kapital/ackumulerade vinstmedel till:
SEK
Överkursfond

580 798 838

Fond för valutakursdifferenser

-31 917 299

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

-48 012 407
-242 079 516
258 789 616

Styrelsen och verkställlande direktören
föreslår att moderbolagets ackumulerade
vinstmedel balanseras i ny räkning och att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Koncernens resultaträkning
(belopp i TSEK)

Not

2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31

131 965

214 037

4 112

18 153

42 663

15 097

Intäkter
Intäkter vid försäljning av guld
Aktiverat arbete för egen räkning

8

Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor
Övriga rörelseintäkter

1

18 175

35 838

196 915

283 125

Rörelsekostnader
Externa kostnader

2

-133 558

-153 634

Personalkostnader

3

-84 409

-72 403

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

4

-26 081

-23 309

Nedskrivningar

4

-37 766

–

Övriga rörelsekostnader

1

-16 266

–

-298 079

-249 346

-101 164

33 779

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

5

466

1 280

Finansiella kostnader

6

-27 567

-17 951

-128 265

17 108

7 869

-9 420

-120 396

7 688

Resultat före skatt
Inkomstskatt

7

Årets resultat
Resultat hänförligt till:
Aktieägare i moderbolaget

-119 325

7 964

Innehav utan bestämmande inflytande

25

-1 071

-276

Resultat per aktie före utspädning, SEK

18

-7,17

1,58

-7,17

1,58
16 016 987

Resultat per aktie efter utspädning, SEK
Antal aktier vid räkenskapsårets slut

17 616 987

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret

16 652 603

5 026 107

Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning

16 652 603

5 026 107

Koncernens rapport över totalresultat
(belopp i TSEK)
Årets resultat

2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31

-120 396

7 688

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
Årets totalresultat

-6 739

-16 320

-127 135

-8 632

-126 064

-8 356

-1 071

-276

Årets totalresultat hänförligt till:
Aktieägare I moderbolaget
Innehav utan bestämmande inflytande

Koncernens balansräkning
(belopp i TSEK)

Not

2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31

8

159 496

154 301

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Gruvrättigheter och kapitaliserade prospekteringskostnader
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

9

19 879

28 278

Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier

10

97 647

61 687

Pågående konstruktionsarbeten

11

111 839

53 122

229 365

143 087

28 919

24 652

307

115

50 879

36 171

468 966

358 326

Investeringar i Joint Venture

13

Långfristiga lånefordringar
Uppskjuten skattefordran

7

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

153 620

167 772

Kundfordringar

15

986

2 467

Lånefordringar

–

556

Övriga fordringar

16

29 146

53 111

Förutbetalda kostnader

16

12 382

33 026

Likvida medel

17

10 995

22 230

Summa omsättningstillgångar

207 129

279 162

SUMMA TILLGÅNGAR

676 095

637 488

Aktiekapital

198 191

180 191

Övrigt tillskjutet kapital

155 819

143 705

Valutakurs reserv

-18 143

-11 404

Balanserat resultat

-27 836

91 614

SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

308 031

404 106

–

1 405

308 031

405 511

45 570

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Innehav utan bestämmande inflytande

18

25

SUMMA EGET KAPITAL
LÅNG-FRISTIGA SKULDER
Uppskjuten skatteskuld

7

50 318

Avsättningar

19

10 261

5 599

Långfristiga lån

23

23 940

10 113

894

–

85 413

61 282

Andra långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

13 527

31 041

234 193

113 535

23 168

18 470

11 763

7 649

Summa kortfristiga skulder

282 651

170 695

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

676 095

637 488

Skatteskulder

23

Kortfristiga lån
Andra kortfristiga skulder

20

STÄLLDA PANTER

21

188 816

53 586

ANSVARSFÖRBINDELSER

21

–

31 436

Koncernens rapport över förändringar i eget
kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(belopp i TSEK)

Not

Eget kapital per 1 January 2010

Aktie
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Valutakurs
reserv

176 531

-66 031

4 915

Nettoresultat för året
Omräkningsdifferens

-16 320

Summa totalresultat

-16 320

Balanserat
resultat

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt eget
kapital

83 649

1 681

200 745

7 695

-276

7 689
-16 320

7 965

-276

-8 631

Nedsättning av aktiekapital

18

-156 671

156 671

–

Nyemission

18

160 331

67 829

228 160

-14 764

-14 764

3 660

209 736

213 396

180 191

143 705

Nyemissionskostnader
Summa transaktioner med ägare
Eget kapital per 31 december 2010

-11 405

Nettoresultat för året
Omräkningsdifferens

-6, 739

Summa totalresultat

-6 739

Förändring i andelar utan bestämmande inflytande
Nyemission

18

Nyemissionskostnader

18

18 000

Eget kapital per 31 december 2011

1 405

405 510

-119 325

-1 071

-120 396

-119 325

-1 071

-127 135

-125

-334

-459

-6 739

10 000

28 000

-108

-108

2 222

2 222

18 000

12 114

30 114

198 191

155 819

Justering av nyemissionskostnader
Summa transaktioner med ägare

91 614

-18 144

-27 836

–

308 030

Koncernens kassaflödesanalys
Not

(belopp i TSEK)

2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31

-101 164

33 779

60 465

-6 391

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

22

Erhållen ränta
Betald ränta
Betald inkomstskatt

292

–

-13 615

-10 894

–

–

-54 022

16 494

Minskning(+)/ökning(-) av varulager

-23 642

-77 702

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

42 914

-45 243

Minskning(+)/ökning(-) av skulder

-7 944

9 598

Summa förändring rörelsekapital

11 328

-113 347

-42 694

-96 853

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

Kassaflöde använt i den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

24

21 466

14 091

8

-4 112

-18 153

9–11

-141 727

-88 232

–

-5 881

Lämnade lån
Erhållna amorteringar på lämnade lån
Kassaflöde använt i investeringsverksamheten

366

2 955

-124 009

-95 220

265 748

170 129

-138 600

-65 968

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Nyemissioner, efter avdrag för emissionskostnader

27 892

86 803

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

155 040

191 234

Årets kassaflöde

-11 663

-839

Likvida medel vid periodens början

17

22 230

22 732

Kursdifferens i likvida medel

17

428

337

Likvida medel vid periodens slut

17

10 995

22 230

Moderbolagets resultaträkning
(belopp i TSEK)

Not

2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31
Omräknat*

Intäkter
Övriga rörelseintäkter

1

198

13 441

Externa kostnader

2

-11 586

-7 009

Personalkostnader

3

-2 289

-942

-13 677

5 490

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

5

17 745

15 359

Finansiella kostnader

6

-246 148

-5 824

-242 080

15 025

–

–526

-242 080

-14 499

Resultat per aktie före utspädning, SEK

-14,54

-2,88

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

-14,54

-2,88
16 016 987

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat

7

Antal aktier vid räkenskapsårets slut

17 616 987

Genomsnittligt antal aktier för räkenskapsåret

16 652 603

5 026 107

Genomsnittligt antal aktier för perioden med hänsyn till utspädning

16 652 603

5 026 107

* Omräknat i enlighet med not 27.

Moderbolagets rapport över totalresultat
(belopp i TSEK)

2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31
Omräknat*

Årets resultat

-242 080

14 499

Valutakursdifferens

-825

-24 686

Årets totalresultat

-242 905

-10 187

Övrigt totalresultat

* Omräknat i enlighet med not 27.

Moderbolagets balansräkning
(belopp i TSEK)

Not

2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31
Omräknat*

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

12

443 993

Andelar i Joint Venture

13

22 215

16 924

Lån till dotterföretag

14

237 111

274 563

123

–

703 442

735 480

575

Övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

443 993

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga kortfristiga fordringar

16

313

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

89

64

Likvida medel

17

8 119

10 945

8 521

11 584

711 963

747 064

Aktiekapital

198 191

180 191

Reservfond

68 032

68 032

266 223

248 223

Överkursfond

580 799

568 685

Fond för valutakursdifferenser

-31 917

-31 092

Balanserat resultat

-48 012

-62 511

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

18

Bundet eget kapital

Totalt bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Årets resultat

-242 080

14 499

Totalt fritt eget kapital

258 790

489 581

SUMMA EGET KAPITAL

525 013

737 804

14 914

6 398

14 914

6 398

148

2 070

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga lån

23

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Kortfristiga lån

23

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

159 931

–

197

15

11 760

777

Summa kortfristiga skulder

172 036

2 862

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

711 963

747 064

STÄLLDA PANTER

21

405 885

248 065

ANSVARSFÖRBINDELSER

21

79 550

106 762

* Omräknat i enlighet med not 27.

Moderbolagets rapport över förändringar i eget
kapital
(belopp i TSEK)

Not Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

176 531

68 032

313 198

Eget kapital per 1 januari 2010
Effekt av omräkning av
valutakursdifferenser*

27

Omräknat eget kapital per 1 januari
2010*

176 531

68 032

313 198

Fond för
valutakurs- Balanserade
differenser
vinstmedel

488 844

6 406

-6 406

50 231

-12 280

-12 280

12 280
14 499

-24 686

Summa totalresultat

-24 686

Nedsättning av aktiekapital

18

-156 671

Nyemission

18

160 331

Aktieägartillskott
Summa transaktioner med ägare

3 660

Eget kapital per 31 december 2010

180 191

14 499

68 032

67 829

228 160
-14 764

45 751

45 751

255 487

259 147

568 685

-31 092

-62 511

14 499

14 499

-14 499

Årets resultat
Valutakursdifferens

-825

Summa totalresultat

-825
18 000

Justering av nyemissionskostnader
18 000
68 032

737 804

-242 080

-242 080

-242 080

-242 905

-825

10 000

Nyemissionskostnader

198 191

-10 187

-14 764

Resultatdisposition

18

14 499
-24 686

156 671

Nyemissionskostnader

* Omräknat i enlighet med not 27.

488 844

-6 406

Årets resultat*

Eget kapital per 31 december 2011

-12 280

-56 637

Valutakursdifferens*

Summa transaktioner med ägare

Total eget
kapital

–

Resultatdisposition

Nyemission

Årets
resultat

28 000

-108

-108

2 222

2 222

12 114

30 114

580 799

-31 917

-48 012

-242 080

525 013

Moderbolagets kassaflödesanalys
(belopp i TSEK)

Not

2011-01-01
– 2011-12-31

2010-01-01
– 2010-12-31

-13 677

5 490

–

-8 392

174

130

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

22

Erhållen ränta
Betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-2 080

-2

-15 583

-2 774

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

237

104

9 149

1 392

-6 197

-1 278

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investering i dotterföretag

12

–

-8 892

Utlåning till dotterföretag

14

-178 057

-189 555

-178 057

-198 447

Kassaflöde använt i investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter
Nyemission efter avdrag för emissionskostnader

27 892

86 803

Upptagna lån

153 116

110 125

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

181 008

196 928

-3 246

-2 797

Likvida medel vid periodens början

Förändring av likvida medel
17

10 945

14 794

Kursdifferens i likvida medel

17

420

-1 052

Likvida medel vid periodens slut

17

8 119

10 945

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 guld
i olika regioner i den ryska federationen.
Guldproduktionen uppgick till 410 kg
under 2011. Moderbolaget är ett publikt
aktiebolag registrerat i och med säte i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Engelbrektsplan 2, 4tr, 114 34 Stockholm.

CAG AB noterades på den svenska börsen NGM Nordic Growth Market den 29
mars 2005, och är sedan 19 juli 2010 noterat på NASDAQ OMX First North Premier. Antalet aktieägare är för närvarande
omkring 3 500.
Styrelsen har den 26 april 2011 godkänt denna koncernredovisning för
offentliggörande.
Sammanfattning av väsentliga
redovisningsprinciper
De mest väsentliga redovisningsprinciperna som tillämpats vid upprättandet av
denna koncernredovisning 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”.

lämpats av CAG vid upprättandet av dessa
finansiella rapporter.
• IAS 1, Utformning av finansiella
rapporter
• IFRS 7, Finansiella instrument
• IAS 24, Upplysningar om närstående
Ingen av ovanstående nya eller ändrade
standarder eller tolkningar har haft någon
väsentlig påverkan på CAGs finansiella
rapporter och inga övriga nya eller ändrade standards eller tolkningar antagna av
EU som för första gången är obligatoriska
för det räkenskapsår som började 1 januari
2011 har varit tillämpliga vid upprättandet
av CAGs finansiella rapporter för 2011.
Nya standarder, ändringar och tolkningar
som utgivits men inte trätt ikraft för räkenskapsåret som påbörjades den 1 januari
2011, men som bedöms kunna ha en potentiel påverkan på CAGs finansiella rapporter i framtiden beskrivs nedan. Ingen
av nedanstående standarder eller tillägg har
tillämpats i förtid av koncernen.
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.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen och Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 “Redovisning för juridiska
personer”. Redovisningsprinciperna för
moderbolaget överensstämmer med koncernens med några få undantag. Dessa undantag är i tllämpliga fall beskrivna under
respektive avsnitt nedan.

IFRS 10 ”Consolidated financial statements” bygger på redan existerande principer då den identifierar kontroll som
den avgörande faktorn för att fastställa
om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare
vägledning för att bistå vid fastställandet
av kontroll när detta är svårt att bedöma.
Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för
det räkenskapsår som börjar 1 januari 2013
och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. Standarden har ännu inte antagits av EU.

Nya IFRS och tolkningar
Nedanstående nya och ändrade standards
(IAS/IFRS) och nya och ändrade tolkningar (IFRIC) som trätt ikraft från och
med 2011 och som antagits av EU har til�-

FRS 11 ”Joint Arrangements” är en ny
standard för klassificering av joint arrangements i joint ventures eller joint operations. Joint ventures (samriskbolag) kommer fortsättningsvis att redovisas enligt

De finansiella rapporterna för 2011 är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden.

eget kapitalmetoden. Koncernen avser att
tillämpa IFRS 11 för det räkenskapsår som
börjar 1 januari 2013 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella
rapporterna. Standarden har ännu inte antagits av EU
IFRS 12 ”Disclosures of interests in other
entities” omfattar upplysningskrav för dotterföretag, joint arrengements, intresseföretag och ej konsoliderade ”structured
entities”. Koncernen har ännu att utvärdera den fulla inverkan av IFRS 12 på de
finansiella rapporterna. Koncernen avser
att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår
som börjar 1 januari 2013 och har ännu
inte utvärderat den fulla effekten på de finansiella rapporterna. Standarden har ännu
inte antagits av EU.
IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar
till att värderingar till verkligt värde ska
bli mer konsekventa och mindre komplex
genom att standarden tillhandahåller en
exakt definition och en gemensam källa
i IFRS till verkligt värdevärderingar och
tillhörande upplysningar. Kraven utökar
inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas
där andra IFRS redan kräver eller tillåter
värdering till verkligt värde. Koncernen
har ännu inte utvärderat den fulla effekten
av IFRS 13 på de finansiella rapporterna.
Koncernen har för avsikt att tillämpa den
nya standarden det räkenskapsår som börjar
1 januari 2013. Standarden har ännu inte
antagits av EU.
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 förvärvsemetoden för att
redovisa företagsförvärv och samgåenden.

Köpeskillingen som överförs för förvärvet av ett dotterföretag 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 innehav utan bestämmande inflytande
i den förvärvade rörelsen på förvärv-förförvärv-basis antingen till verkligt värde
eller till innehaven utan bestämmande
inflytandes proportionerliga andel av den
förvärvade rörelsens nettotillgångar. 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.
Redovisning i moderbolaget

I moderbolaget redovisas investeringar i
dotterföretag till anskaffningskostnad minus eventuell nedskrivning. Kostnaden
justeras för att spegla förändringar i köpeskillingen som uppkommer på grund
av tilläggsköpeskillingar. Överskottet i den
överförda köpeskillingen summan av alla
minoritetsintressen i den förvärvade rörelsen och verkligt värde per förvärvsdagen från alla tidigare eget kapitalintressen
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.
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, har egna intäkter
och ådrar sig egna skulder och kostnader.
Andelar i joint ventures redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. I enlighet med kapitalandelsmetoden redovisas investeringen i ett joint venture i balansräkningen till
anskaffningskostnad plus förändringar efter
förvärvet i koncernens andel av nettotill-

gångar 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. De finansiella rapporterna för den gemensamt ägda enheten
upprättas för samma rapporteringsperiod
som delägaren. Där så är nödvändigt görs
justeringar för att redovisningsprinciperna
skall överensstämma med koncernens.
Innehav utan bestämmande
inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en separat post i koncernens
egna kapital. Vid förvärv av andelar där
innehavet utan bestämmande inflytande
ändras redovisas skillnaden mellan eventuell betald köpeskilling och den relevanta
andelen förvärvad till det redovisade värdet
för nettotillgångar i dotterförötaget i eget
kapital.Vinster eller förluster på avyttringar
där innahav utan bestämmande inflytande
ändras 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. 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
rapportvalutan.
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 övrigt
totalresultat och den ackumulerade effekten ingår i reserven för omräkningsdifferenser i eget kapital.
Valutakursvinster- och förluster som uppkommer på koncerninterna lån redovisas
som en separat del av övrigt totalresultat
och den ackumulerade effekten ingår i
reserven för omräkningsdifferenser i eget
kapital.
Vid avyttring av en utlandsverksamhet,
helt eller delvis, förs de valutakursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av
realisationsvinsten/förlusten.
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.
Redovisning i moderbolaget

Från och med 1 januari 2010 ändrade koncernen policy för redovisning av valutakursvinster- och förluster som uppkommer
på koncerninterna lån. Förändringen innebar att dessa valutakursdifferenser redovisas
som en del av övrigt totalresultat istället för
bland finansiella poster i resultaträkningen
med anledning av att de koncerninterna
lånen ansågs utgöra s.k nettoinvesteringar i

utlandsverksamhet. Den ändrade principen
i koncernens redovisning får även till följd
att den redovisningsmässiga hanteringen i
moderbolaget ändras så att valutakursförändringar på koncerninterna lån från och
med 2011 redovisas i en fond för verkligt
värde (benämnd valutakursdifferens) i eget
kapital istället för bland finansiella poster
i resultaträkningen. Värdeförändringen redovisas i moderbolagets övriga totalresultat.
Mot denna bakgrund har moderbolagets
resultaträkning, balansräkning och eget kapitalräkning för 2010 omräknats i enlighet
med not 27.
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
exklusive 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 exklusive mineralprospekteringsskatt (Mineral resources extraction
tax). Mineralprospekteringsskatten uppgår
till 6 % av den producerade mängden guld,
multiplicerat med det senaste försäljningspriset. Mineralprospekteringsskatten står
således i direkt relation till den producerade volymen guld, men inte till den faktiska
volymen som sålts. Därför redovisas denna
separat som en produktionskostnad bland

rörelsekostnader. Moms utgår för närvarande inte på guldförsäljning i Ryssland.

der på att det redovisade värdet kan behöva
skrivas ned.

(b) Övriga intäkter

För tillgångar med begränsade nyttjandeperioder bedömer koncernen vid varje
rapporteringstillfälle 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.
Varje enskilt licensområde 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 nyttjandevärdet 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.

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 en bedömning görs av total förväntad produktion av guld från varje licensområde under licensområdets förväntade
ekonomiska livslängd och avskrivning för
varje period sker motsvarande periodens
proportionella andel av total förväntad
produktion. Avskrivningen av ett licensområde tar sin början när den kommersiella produktionen från detta licensområde
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
Processanläggningar
Maskiner
Datorer

10–60 år
2–10 år
2–10 år
3 år

Nedskrivning av icke-finansiella
tillgångar
För immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder görs nedskrivningstester årligen per den 31 december
antingen individuellt eller för den kassagenererande enheten, beroende på vilket som
är lämpligt, samt om omständigheterna ty-

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 åter-

vinningsvärde. 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 koncernredovisningen. 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
administrativa 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.
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, Im-

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

läggning under konstruktion för att fastställa när det övergår i guldproduktion.Vid
färdigställande av en byggnation 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.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs
genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och
redovisas under rörelseintäkter respektive
rörelsekostnader i resultaträkningen.
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. 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 lakningsanläggningen som är under uppförande där guldet i sanden kan utvinnas kemiskt. Detta
halvfabrikat benämns i balansräkningen
”malm och koncentrat”. 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”.Vidare innehåller balansposten pågående arbeten, såsom
förberedelse arbeten inför kommande produktionssädong. Tillsammans utgör ”rent
guld”, ”malm och koncentrat”, ”råvaror
och förnödenheter” och ”pågående arbeten” 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.

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.

förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
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

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

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

Ett finansiellt instrument redovisas 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

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 el-

ler försenade betalningar (förfallna sedan
mer än 30 dagar) betraktas som indikatorer
på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga.
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 initialt 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 den diskonterade kassaflödesmetoden. 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, omräkningsexpo-

nering 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.
Koncernens bedömda riskexponering avseende finansiella instrument beskrivs vidare i not 23.
Segmentrapportering
Rörelsesegment redovisas på ett sätt som
överstämmer med den interna rapporteringen överlämnat till den högsta beslutsfattande auktoriteten. På CAG har denna
funktion identifierats som VD, som är ansvarig för och hanterar den dagliga administrationen av koncernen i enlighet med
styrelsens riktlinjer.

CAG har ända sedan starten av sin verksamhet endast utvunnit en produkt, guld,
i en ekonomisk miljö, Ryssland. 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. Mot denna
bakgrund anses koncernen enbart ha 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 se-

mester, 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.
Kassaflöden
Kassaflöde från den löpande verksamheten rapporteras antingen i enlighet med
den indirekta metoden, varvid resultatet
justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller
förutbetalda poster som avser tidigare eller
kommande perioder samt för eventuella
intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Betald- och erhållen ränta klassificeras som kassaflöden från den löpande
verksamheten.
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.
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.

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

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
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 8,0 ton. Dessa guldreserver har utgjort basen för beräkningen
av avskrivning enligt Unit of production
metoden sedan 2009. För Bogomolovskoe
fyndigheten på Staroverenskaya 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.
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.
Ett nedskrivningstest genomfördes av
koncernens produktiva guldtillgångar per
den 31 december 2011. Den mest väsentliga delen av de immateriella tillgångarna
hänför sig till licensområdena Tardan och
Staroverenskaya. För detta syfte har en diskonterad kassaflödesmodell använts som

sträcker sig över en 5-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 1 700
USD/oz och avkastningskravet är 15 %
per år. Ett antal andra antaganden är också
viktiga. Resultatet av basantagandena är
att ingen nedskrivning krävs i slutet av år
2011. 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. Vid beräkningen av åsterställande kostnaderna
krävs att uppskattningar och bedömningar
görs kring ett flertal väsentliga faktorer
som påverkar avsättningens storlek. Dessa
uppskattningar och bedömningar omfattar bland annat bedömda kostnader för
återställningsaktiviteter, teknologiska- och
legala förändringar under verksamhetsperioden samt kostnadsökningar och diskonteringsränta. Dessa osäkerhetsfaktorer
kan medföra att de faktiska kostnaderna
för återställandet kan avvika från den avsättning som gjorts. Avsättningen per balansdagen är baserad på styrelsen och ledningens bästa uppskattning av nuvärdet av
framtida återställningskostnader.
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 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 uppskatt-

ningarna, 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 15 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 23 för ytterligare information.

Noter
Not 1 Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader
Koncernen
2011

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

Övriga rörelseintäkter
Retroaktiv återbetalning av mervärdesskatt

–

5 009

–

5 009

11 858

29 131

–

7, 62

6 317

1 698

198

670

18 175

35 838

198

13 441

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar

-2 605

–

–

–

Förluster på rörelsefordringar

-2 990

–

–

–

-10 671

–

–

–

16 266

–

–

–

Resultat från försäljning av dotterbolag
Övriga rörelseintäkter
Summa övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Övrigar rörelsekostnader
Summa övriga rörelsekostnader

Resultat från försäljning av dotterbolag					
Resultat från försäljning av dotterbolag avser försäljnignen av dotterbolaget LLC Artelj Lena (LLC Kara Beldyr and LLC Artelj Tyva), se not 24 för ytterligare information.
		
Retroaktiv återbetalning av mervärdesskatt
Under andra kvartalet 2010 lyckades moderbolaget få avdrag för den ingående mervärdesskatten i Sverige för hela tidsperioden sedan bolaget bildades.
Momsavdraget uppgår till totalt 5 009 TSEK.

Not 2 Externa kostnader
Koncernen
2011

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

Bränsle

23 193

29 395

–

–

Material

37 420

24 352

–

–

7 743

12 678

–

–

Projekteringskostnader

11 506

18 153

–

–

Tredje parts tjänster

32 976

55 253

–

–

Arvode till revisorer

2 234

1 873

1 819

1 560

Externa kostnader

Mineralprospekteringsskatt

Övrigt
Summa externa kostnader

18 486

11 930

9 767

5 449

133 558

153 634

11 586

7 009

Koncernen
2011

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

Arvode till revisorer
PwC
Revisionsuppdrag

1 597

1 560

1 597

1 560

Övriga revisionstjänster andra än revisionsuppdraget

40

–

40

–

Skatterådgivning

58

–

58

–

124

–

124

–

1 819

1 560

1 819

1 560

Övriga tjänster
Summa PwC
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag

415

313

–

–

Övriga revisionstjänster andra än revisionsuppdraget

–

–

–

–

Skatterådgivning

–

–

–

–

Övriga tjänster

–

–

–

–

415

313

–

–

Summa övriga revisorer

Not 3 Personal
Totalt
2011

Varav
kvinnor

Totalt
2010

Varav
kvinnor

Medelantalet anställda
Moderbolaget i Sverige

2

2

1

1

Dotterföretag i Ryssland

726

135

915

118

Totalt för koncernen

728

137

916

119

Antal anställda vid årets slut
Moderbolaget i Sverige

1

1

1

1

Dotterföretag i Ryssland

494

89

726

93

Totalt för koncernen

495

90

727

94

Koncernen
2011

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

1 050

40

1 050

40

637

432

637

432

1 687

472

1 687

472

Löner och ersättningar i Sverige
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Löner och ersättningar i Ryssland
Styrelse och ledande befattningshavare
Andra anställda
Löner och ersättningar totalt

–

223

–

–

67 323

57 458

–

–

67 323

57 681

–

–

69 010

58 153

1 687

472

148

Sociala kostnader
Sociala kostnader i Sverige
Sociala kostnader i Ryssland

465

148

465

4 127

3 105

–

–

4 592

3 253

465

148

Pensionskostnader (avgiftsbestämda planer)
Styrelsen och VD

–

20

–

–

10 485

10 129

–

–

–

–

–

–

10 485

10 149

–

–

322

848

137

322

84 409

72 403

2 289

942

Koncernen
2011

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

Kvinnor

–

1

–

1

Män

6

4

6

4

Kvinnor

–

–

–

–

Män

2

3

2

–

Övriga anställda i Ryssland
Övriga anställda i Sverige

Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

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

Styrelse
Preston Haskell*, styrelseledamot

–

–

–

–

Lars Guldsrtand, styrelseordförande

250

–

–

–

Tom Baring, styrelseledamot

200

–

–

–

Niclas Eriksson, styrelseledamot

200

–

–

–

Nick Harwood, styrelseledamot

200

–

–

–

Gordon Wylie, styrelseledamot

200

–

–

–

Preston Haskell, verkställande direktör*

–

–

–

–

Johan Arpe, ekonomichef/CFO**

–

–

–

–

Koncernledning

Styrelsearvode har utgått till styrelseledamöterna i enlighet med beslut från årsstämman, ingen annan ersättning har utgått till styrelsen under 2011.
* VD och styrelseldamoten, Preston Haskell, är även huvudägare i Cetntral Asia Gold. Han har inte erhållit någon ersättning från koncernen under 2011.
** Johan Arpe har ett konsultavtal med CAG som CFO. För 2011 uppgår det totala konsultarvodet för tjänster tillhandahållna av Johan Arpe till 1 059
TSEK.

Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar
Koncernen
2011
Avskrivning byggnader
Avskrivning maskiner och inventarier samt andra tekniska anläggningar
Avskrivningar av maskiner, inventarier och andra tekniskaanläggningar
som aktiverats som del i immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

-3 094

-3 519

–

–

-20 900

-17 023

–

–

2 952

1 261

–

–

-4 496

-4 028

–

–

Summa avskrivningar

-26 080

-23 309

–

–

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar*

-21 165

–

–

–

Nedskrivningar av pågående arbeten

-16 601

–

–

–

Summa nedskrivningar

-37 766

–

–

–

Summa avskrivningar och nedskrivningar

-63 846

-23 309

–

–

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar

* I nedskrivningsbeloppet ingår förskott betalade till underentreprenörer om 6 639 TSEK.

Not 5 Finansiella intäkter
Koncernen
2011
Ränteintäkter från koncernbolag

–

–

17 539

15 228

Övriga ränteintäkter

292

1 280

175

131

Valutadifferenser

142

–

–

–

32

–

32

–

466

1 280

17 746

15 359

Koncernen
2011

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 6 Finansella kostnader
Valutadifferenser

-10 067

-2 827

-9 685

-512

Räntekostnader på lån och upplåning

-11 536

-13 287

-7 851

-5 312

Räntekostnader för finansiell leasing

-1 560

-1 837

–

–

Nedskrivningar av finansiella tillgångar

-4 404

–

-4 404

–

–

–

-224 208

–

-27 567

-17 951

-246 148

-5 824

Nedskrivning av koncerninterna lån
Summa finansiella kostnader

Not 7 Inkomstskatt och uppskjuten skatt
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Koncernen
2011

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

-1 314

-2 354

–

-526

9 183

-7 064

–

–

7 869

-9 420

–

526

Sambandet mellan skattekostnad och redovisat resultat
-128 265

17 108

-242 080

-10 713

Skatt enligt gällande skattesats

Resultat före skatt

25 653

-3 422

63 667

2 818

Skatteeffekt av kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla

-2 941

-3 907

-60 137

-9

2 401

3 211

29

1 146

Utgifter redovisade direkt mot eget kapital

–

3 735

–

3 735

Skatteeffekt av förändringar i tidigare år beskattning

–

-526

–

-526

-14 533

55

–

–

853

-876

–

–

-3 564

-7 690

-3 559

-7 690

7 869

-9 420

–

-526

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

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

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
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

36 171

37 117

–

-514

22 402

-434

Uppskjuten skattefordran avseende aktiverade underskott
Ingående uppskjuten skattefordran
Försäljningsvärde för dotterbolag
Förändring i uppskjuten skattefordran
Nedskrivning av uppskjuten skattefordran

-14 533

–

Utgående uppskjuten skattefordran

50 879

36 171

Summa uppskjuten skattefordran

50 879

36 171

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. Totala skattemässiga underskott i moderbolaget uppgår till 82 118 TSEK.
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 och LLC
GRE-324. Huvuddelen av dessa uppskjutna skattefordringar kan utnyttjas fram till år 2017. På grundval av prognoserna för LLC Tardan Gold kommer
bolaget att generera skattemässiga vinster som gör det möjligt att inom 3 år utnyttja de uppskjutna skattefordringarna på deras skattemässiga underskottsavdrag. För LLC GRE 324, är resultatprognosen osäker vilket medfört att en nedskrivning om 14 533 TSEK av uppskjuten skattefordran hänförlig
till de skattemässiga underskotten i GRE 324 gjorts.

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

31 396

31 033

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

–

–

Försäljningsvärde från sålda dotterbolag

–

-1 344

230

1 707

31 626

31 396

14 174

8 900

Förändring uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser och aktiverat
arbete för egen räkning
Utgående uppskjuten skatt på förvärvade gruvlicenser och aktiverat
arbete för egen räkning
Ingående uppskjuten skatt på förvärvade anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden från förvärvade dotterföretag

-10 052

–

Förändring uppskjuten skatt på förvärvade anläggningstillgångar

14 570

5 274

Utgående uppskjuten skatt för förvärvade anläggningstillgångar

18 692

14 174

Summa uppskjuten skatteskuld

50 318

45 570

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
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

161 353

152 242

392

392

–

-6 721

–

–

Aktiverade återställningskostnader

4 081

–

–

–

Omräkningsdifferens

1 498

-2 320

–

–

Aktiverade prospekteringskostnader

4 112

18 153

–

–

171 044

161 353

392

392

Ingående balans avskrivningar och nedskrivningar

-7 052

-3 024

-392

-392

Avskrivning för perioden

-4 496

-4 028

–

–

Utgående balans ackumulerade avskrivningar

-11 548

-7 052

-392

-392

Utgående bokfört värde

159 496

154 301

–

–

Ingående balans
Anskaffningsvärde avyttrade dotterbolag

Utgående balans ackumulerat anskaffningsvärde

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 2011. Den mest betydande delen av de immateriella tillgångarna avser licensområdena Tardan och Staroverenskaya. Basantagandena som användes i testet var ett guldpris under testperioden på 1 700 USD/oz
och ett avkastningskrav på 15 % per år. Resultatet av nedskrivningstesterna var att inget nedskrivningsbehov förelåg per 31 december 2011.

Not 9 Byggnader och mark
Ingående balans
Inköp
Färdigställande av pågående konstruktionsarbeten

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

34 132

43 020

1 825

6 605

–

172

Anskaffningsvärde avyttrade dotterbolag

-3 490

-6 971

Omklassificeringar

-9 336

–

–

-5 928

Avyttringar
Omräkningsdifferens

2 393

-2 766

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 525

34 132

Ingående balans

-5 854

-4 437

90

989

–

286

Avyttrade dotterbolag
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

3 348

–

-135

827

Årets avskrivningar

-3 094

-3 519

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 646

-5 854

Utgående bokfört värde

19 879

28 278

Omräkningsdifferens

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

Not 10 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier
Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Ingående balans

82 671

82 675

25

25

Inköp och färdigställande av pågående konstruktionsarbeten

66 268

29 731

–

–

Anskaffningsvärden avyttrade dotterbolag

-8 276

-13 744

–

–

Omklassificeringar

20 770

–

–

–

Avyttringar och utrangeringar

-1 159

-5 960

–

–

Omräkningsdifferens

-5 682

-10 029

–

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

154 592

82 671

25

25

Ingående balans

-20 984

-24 550

-25

-25

4 635

13 580

–

–

566

1 057

–

–

-14 782

–

–

–

-1 992

5 950

–

–

-20 900

-17 023

–

–

-3 488

–

–

–

-56 945

-20 984

-25

-25

97 647

61 687

–

–

Avyttrade dotterbolag
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferens
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 11 Pågående konstruktionsarbeten
Ingående balans
Färdigställande av pågående konstruktionsarbete

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

53 122

4 649

-24 223

-172

97 857

51 896

Omräkningsdifferens

-3 879

-3 250

Årets nedskrivningar

-11 038

–

Utgående bokfört värde

111 839

53 122

Inköp under året

Pågående konstruktionsarbeten vid slutet av 2011 består främst av den ännu inte färdigställda lakningsanläggningen vid Tardan samt dess infrastruktur.
Anläggningen beräknas kunna tas i full drift under sommaren 2012.
Under 2011 har brister i konstruktionsarbeten avseende anläggningen vid Tardan och relaterad infrastruktur noterats vilket föranlett en nedskrivning av
värdet för pågående konstruktionsarbeten om 11 038 TSEK.

Not 12 Aktier och andelar i dotterföretag
Ingående balans

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

443 993

429 915

Bildande av dotterbolag

–

413

Investeringar i befintliga dotterbolag

–

17 406

Avyttring av dotterbolag*

–

-21 517

Förvärvskostnader

–

8 884

Lämnade aktieägartillskott

–

8 892

443 993

443 993

Utgående bokfört värde

Dotterbolag

Organisationsnummer

Säte

Kapital- och
rösträttsandel

Redovisat värde
2011-12-31

Redovisat värde
2010-12-31
250 301

LLC Tardan Gold

1041700563519

Kyzyl

100%

250 301

LLC Uzhunzhul*

1071901004746

Abakan

100%

–

–

LLC GRE-324

1037542001441

Chita

100%

39 115

39 115

LLC Solcocon

1077530000239

Chita

100%

25 359

25 359

LLC Borservice

1077536005601

Chita

100%

105

105

LLC Gold Borziya

1077530001174

Krasnochamensk

100%

29 248

29 248

LLC Rudtechnologiya

1077530000570

Krasnochamensk

100%

99 453

99 453

LLC Management Company CAG

1097746422840

Moskva

100%

413

413

LLC CAG Promstroy*

1107746472525

Moskva

100%

–

–

443 994

443 994

Summa

* Bolagen LLC Uzhunzhul och LLC CAG Promstroy ägs av Central Asia Gold AB indirekt via dotterbolagen LLC Tardan Gold respektive LLC Management Company CAG, därav finns inget redovisat värde för dessa dotterbolag i Central Asia Gold AB. Även det under året avyttrade dotterbolaget, LLC
Artelj Lena ägdes via LLC Tardan Gold.
Andelar i dotterbolag utgör en betydande del av moderbolagets tillgångar och styrelsen 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 2011 utförda nedskrivningstesterna har ledningen
inte identifierat något nedskrivningsbehov för andelar i dotterbolag.

Not 13 Andelar och investeringar i joint ventures
Bolag

Organisationsnummer Säte

Awilia Enterprises Limited

270158

Kapital- och
rösträttsandel

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

50%

28 919

24 652

22 216

16 924

28 919

24 652

22 216

16 924

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

24 652

–

16 924

–

–

19 566

–

11 437
5 487

Limassol, Cypern

Summa

Förändringar i redovisat värde av joint ventures
Ingående balans
Bildande av joint venture
Investeringar i joint venture

5 292

5 487

5 292

Resultat från andel i joint venture

-1 025

-401

–

–

Utgående redovisat värde

28 919

24 652

22 216

16 924

Awilia Enterprises Ltd. är ett joint venture bolag med Centerra Gold Inc. Awilia äger 100% av andelarna i LLC Kara Beldyr, bolaget som innehar Kara
Beldyr licensen och där verksamheten för joint venture bedrivs i Ryssland. I januari 2012 fullföljde Centerra den andra fasen i joint venture avtalet med
CAG genom att ha investerat ytterligare 4 MUSD och förtjänade därigenom ytterligare 20% ägande i joint venture. Totalt har Centerra investerat 6,5
MUSD i Kara Beldyr joint venture. CAGs ägarandel i Awilia uppgår vid avlämnandet av denna rapport till 30% och CAGs avsikt är att behålla denna
andel och fortsätta att vara delaktig i den framtida prospekteringen och utvecklingen av licensområdet Kara Beldyr.
							

Not 14 Lån till dotterföretag
Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Ingående balans

274 563

89 085

Utgivna lån

178 057

190 290

Upplupen ränta

17 539

17 472

Omräkningsdifferens

-4 732

-22 284

-4 107

–

Omklassificering av lån som inte längre är koncerninterna*
Nedskrivning
Utgående bokfört värde

-224 205

–

237 111

274 563

*U
 nder 2011 har dotterbolaget LLC Artelj Lena avyttrats och CAG ABs lån till bolaget därmed omklassificerats till övriga finansiella tillgångar. Med
anledning av osäkerheten i bolagets förmåga att återbetala lånet vid förfallotidpunkten har en reservation av utestående lånebelopp gjorts per den 31
december 2011.
Lån till dotterbolag utgör en betydande del av moderbolagets tillgångar och styrelsen 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. Nedskrivningstestet per den 31 december 2011 har indikerat ett
nedskrivningsbehov avseende lån lämnade till dotterbolag verksamma på licensområdet Staroverenskaya, LLC GRE 324, LLC Solcocon, LLC Rudtechnology, LLC Gold Borzya, samt det vilande dotterbolaget LLC Burservice med ett totalt belopp om -224 205 TSEK.

Not 15 Varulager
Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Råvaror och material*

20 517

54 449

Malm och koncentrat

111 800

98 600

648

3 418

20 655

9 717

Rent guld
Pågående arbete*
Övrigt
Summa

–

1 588

153 620

167 772

* Nedskrivningen av råvaror och material under 2011 var 3 129 TSEK (2 097 TSEK) och av pågående arbete 16 601 TSEK (0).
Kostnaden för råvaror och andra lagervaror som kostnadsföfrts under ”externa kostnader” uppgick 2011 till 60 613 TSEK (60 781 TSEK).

Not 16 Övriga kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader
Koncernen
2011-12-31
Övriga kortfristiga fordringar

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

9 339

4 124

59

209

Mervärdesskattefordran

19 806

48 987

254

365

Summa övriga kortfristiga fordringar

29 146

53 111

313

574

* 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.
Övriga förutbetalda kostnader

12 392

33 026

89

67

Summa förutbetalda kostnader

12 392

33 026

89

67

De föutbetalda kostnaderna avser främst förskott som lämnats till konstruktörer och leverantörer av utrustning för den nya lakningsanläggningen som är
under uppförande vid Tardan.

Not 17 Likvida medel
Koncernens likvida medel om 10 995 TSEK (22,230 TSEK) avser kassa- och banktillgodohavanden. I moderbolaget uppgår likvida medel till 8 119 TSEK
(10 945 TSEK) och avser likaledes kassa- och banktillgodohavanden.
En kursvinst om 428 TSEK (337 TSEK) avser koncernens likvida medel och i moderbolaget uppgår kursvinsten i likvida medel till 420 TSEK (-1,052
TSEK).
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.

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
2011
Resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental)*

Koncernen
2010

-119 325

7 964

16 652 603

5 026 107

-7,17

1,58

Resultat per aktie, SEK

* 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.
Antalet aktier för 2010 har justerats för sammanläggningen om 10:1.
b) Efter utspädning
Vid rapportperiodens utgång finns det 510 650 000 utestående teckningsoptioner som ger rätt till tecknande av totalt 1 315 000 aktier. Lösenpriset för
250 000 av dessa aktier är 221,10 SEK per aktie med en teckningsperiod till och med januari 2012. För 1 065 000 aktier är lösenpriset 25 SEK per aktie
och teckningsperioden löper till och med augusti 2012. Optionerna vars teckningsperiod löpte ut i januari 2012 har förfallit utan att någon teckning av
aktier skett. Optionerna med teckningsperiod till och med augusti 2012 avser ett optionsprogram till personal inom bolaget. Optionerna i detta program
har ännu inte allokerats till anställda i bolaget och det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman i maj 2012 att avregistrera dessa optioner. Vidare är
lösenpriset högre än börskursen vid årsskiftet och således uppstår ingen utspädningseffekt med anledning av de utestående optionerna och antalet akter
efter utspänding blir detsamma som antalet aktier före utspädning.
c) Antal utestående aktier, kvotvärde per aktie samt aktiekapitalets gränser.
Per årssluten 2011 och 2010 var det utestående antalet aktier enligt vad som följer.

Antal aktier

Koncernen
2011

Ingående balans*
Nyemissioner under perioden
Antal utestående aktier per respektive årsslut
Kvotvärde i SEK (11,25 SEK per aktie)

Koncernen
2010

Moderbolaget
2011

Moderbolaget
2010

16 016 987

1 765 312

16 016 987

1 765 312

1 600 000

14 251 675

1 600 000

14 251 675

17 616 987

16 016 987

17 616 987

16 016 987

198 191 104

180 191 104

198 191 104

180 191 104

* 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.
I juli 2011 genomförde CAG en riktad nyemission där antalet aktier ökade med 1 600 000, vilket motsvarar en ökning i aktiekapitalet med 18 000 000
SEK.
Aktiekapitalets gränser var vid årsslutetet 2011 lägst 150 000 TSEK och högst 600 000 TSEK och gränserna för antalet aktier var lägst 15,000,000 och
högst 60,000,000. Antalet utgivna och fullt betalda aktier per den 31 december 2011 är 17 616 987.
Koncernen
2011

Koncernen
2010

Aktiekapital

198 191

180 191

Övrigt tillskjutet kapital

155 819

143 705

Valutakurs reserv

-18 143

-11 404

Balanserat resultat, inklusive årets resultat

-27 836

91 614

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

308 031

404 106

17,48

25,23

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

5 599

5 228

Eget kapital per aktie, SEK

Not 19 Avsättningar
Ingående avsättning återställandekostnader
Försäljningsvärde från sålda dotterbolag
Ytterligare avsättningar under året
Summa avsättningar

-1 004

-699

5 666

1 070

10 261

5 599

Fördelning avsättning återställandekostnader per licensområde
Tardan
Artelj Lena
Staroverenskaya
Summa återställandekostnader

7 236

4 518

–

1 004

3 025

77

10 261

5 599

Avsättningen för återställandekostnader för licensområdet Tardan beräknas att användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2028. Avsättningen avseende licensområdet Staroverenskaya beräknas att användas vid slutet av gruvrättighetsperioden, 2029.
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.

Not 20 Upplupna kostnader
Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

1 200

672

1 200

672

823

6 977

823

105

Upplupna räntekostnader

5 771

–

5 771

–

Övriga upplupna kostnader

3 968

–

3 968

–

11 762

7 649

11 762

777

Upplupna arvoden
Upplupna personalrelaterade kostnader

Summa

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Anläggningstillgångar
Nettotillgångar, pantsatta dotterbolag (exklusive direkt pantsatta
anläggningstillgångar)
Aktier i dotterbolag
Lån till dotterbolag

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

119 006

53 336

–

–

69 810

–

–

–

–

–

289 415

125 150
122 865

–

–

116 420

50

50

50

50

188 866

53 386

405 885

248 065

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Ansvarförbindelser lämnade till leverantörer och underentreprenörer

–

31 436

–

–

Moderbolagsgaranti avseende upptagna banklån i dotterbolag

–

–

79 550

106 762

Summa

–

31 436

79 550

106 762

Bankkonton
Summa

Ansvarsförbindelser

Not 22 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

Avskrivningar

26 081

23 309

–

–

Nedskrivningar

37 766

–

–

–

2 605

–

–

–

-11 858

-29 132

–

-7 762

5 871

-316

–

-630

60 465

-6 139

–

-8 392

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Vinst vid avyttring av dotterbolag
Övrigt
Summa

Not 23 Finansiella tillgångar, skulder och risker
Denna not innehåller information om finansiella tillgångar, skulder samt en beskrivning av de risker som koncernen är utsatt för avseende dessa finansiella instrument.
Finansiella instrument, kategorier, klassificeringar och innehav
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 som kan säljas 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 eller finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Övriga finansiella skulder avser leverantörsskulder, övriga kortfristiga räntebärande skulder och övriga
långfristiga räntebärande skulder.
Finansiella skulder
Lång- och kortfristiga lån
Koncernen
2011-12-31
Lån från aktieägare

Koncernen
2010-12-31

Moderbolaget
2011-12-31

Moderbolaget
2010-12-31

–

–

–

–

14 020

5 504

14 020

5 504

Övriga lån

4 345

1 255

894

894

Leasingskuld

5 575

3 354

–

–

23 940

10 113

14 914

6 398

159 931

–

159 931

–

64 282

106 762

–

–

Övriga lån

1 105

364

–

–

Leasingskuld

8 874

6 409

–

–

234 193

113 535

159 931

–

Lån från Centerra Gold Inc. enligt joint venture avtal

Summa långfristiga lån
Lån från aktieägare
Banklån

Summa kortfristiga lån

Finansiella leasingskulder förfaller enligt följande:
Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2011-12-31

Minimum
leasingavgifter

Ränta

Nuvärde av
betalningar

10 352

1 477

8 874

6 067

492

5 575

16 418

1 969

14 449

Koncernen
2011-12-31

Koncernen
2010-12-31

Koncernen
2010-12-31

Kortare än ett år
Mellan ett och fem år
Summa
Fördelning av långfristiga och kortfristiga lån per valuta:
Koncernen
2011-12-31

Effektiv ränta

Effektiv ränta

Erhållna långfristiga lån, SEK

–

–

–

–

Erhållna långfristiga lån, RUR

3 451

0%

361

0%

Erhållna långfristiga lån, USD

14 020

0%

5 504

0%

Ränteskulder, USD

–

–

–

–

Ränteskulder, RUR

–

–

–

–

Ränteskulder, SEK

894

–

894

–

18 365

0%

6 759

0%

Summa långfristiga lån
Erhållna kortfristiga lån, RUR

65 348

13%

106 996

13%

Erhållna kortfristiga lån, USD

159 931

13-18%

–

–

Erhållna kortfristiga lån, SEK

–

–

–

–

Ränteskulder, RUR

40

–

130

–

Ränteskulder, USD

5 771

–

–

–

Ränteskulder, SEK

–

–

–

–

Summa kortfristiga skulder

231 090

107 126

Summa erhållna lån inklusive ränteskuld

249 455

113 885

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

2012

2013

2014

64 282

–

–

159 931

–

–

–

14 020

–

1 105

4 345

–

10 352

6 067

–

235 670

24 432

–

Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt med finansieringen av koncernens verksamhet och det är styrelsens uppfattning att koncernen kommer att
kunna refinansiera de banklån och lån från aktieägare som förfaller under 2012.
Leverantörsskulder
2011-12-31
Verkligt värde
Leverantörsskulder
Lån
Leasingskulder
Summa andra finansiella skulder

2011-12-31
Redovisat värde

2010-12-31
Verkligt värde

2010-12-31
Redovisat värde

13 527

13 527

31 041

31 041

234 193

234 193

113 885

113 885

14 449

14 449

9 763

9 763

262 169

262 169

154 689

154 689

Förfallostruktur på andra finansiella skulder per 31 december, 2011:

Leverantörsskulder
Lån
Leasingskulder
Summa finansiella skulder

> 1 år från balansdagen

> 1 år men < 5 år från
balansdagen

> Mer än 5 år

13 527

–

–

234 193

–

–

8 874

5 575

–

256 594

5 575

–

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 3 214 TSEK. Banklånen förfaller till betalning under andra halvåret 2012. Lånen från aktieägare förfaller även de under andra halvåret 2012 och har fast ränta om 13–18% per år.

Finansiella tillgångar
Likvida medel och kundfordringar

Likvida medel i TSEK

2011-12-31
Verkligt värde

2011-12-31
Redovisat värde

2010-12-31
Verkligt värde

2010-12-31
Redovisat värde

1 880

1 880

10 945

10 945

Likvida medel i Euro

–

–

–

–

Likvida medel i USD

6, 239

6 239

–

–

Likvida medel RUR

2 876

2 876

11 285

11 285

10 995

10 995

22 230

22 230

Summa likvida medel

2011-12-31
Verkligt värde

2011-12-31
Redovisat värde

2011-12-31
Maximal
kreditrisk

2010-12-31
Verkligt värde

2010-12-31
Redovisat värde

986

986

–

2 467

2 982

–

–

–

–

–

–

-515

Kundfordringar
Reservering för osäkra kundfordringar
Kundfordringar, netto

2010-12-31
Maximal
kreditrisk

986

986

986

2 467

2 467

2 467

9 339

9 339

9 339

4 124

4 124

4 124

Summa likvida medel

10 995

10 995

–

22 230

22 230

–

Summa lånefordringar och
kundfordringar

21 320

21 320

10 325

28 821

28 821

6 591

Övriga kortfristiga fordringar

Förändringar till gruppens avsättning för nedskrivning av kundfordringar är följande:

Per 1 januari
Fordringar avskrivna under året
Avsättning för nedskrivning av fordringar

Koncernen
2011

Koncernen
2010

3 069

1 099

-2 990

–

–

2 153

Valutakursdifferens

28

-183

Per 31 december

107

3 069

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.
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.
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.
Valutaexponering och analys
Koncernen är exponerad ör valutakursrisk i relation till nettot av finansiella instrument denominerade i utländsk valuta. Den funktionella valutan i dotterbolagen är ryska rubel, RUR och rapportvalutan är svenska kronor, SEK. Tillgångar och skulder räknas om från den funktionella valutan till rapportvalutan med balansdagens kurs, 0,21535 SEK per RUR (0,22319), intäkter och kostnader räknas om med genomsnittskursen 0,22105 SEK/RUR (0,2367).
Omräkningsdifferensen redovisas som en separat komponent i övrigt totalresultat och den ackumulerade effekten i reserv för valutakursdifferenser i eget
kapital.

Finansiella tillgångar och skulder fördelat per valuta

Likvida medel

2011-12-31
SEK

2011-12-31
RUR

2011-12-31
USD

2011-12-31
Total

1 880

2 876

6 239

10 995

Kundfordringar

–

986

–

986

Lånefordringar

–

–

–

–

Summa finansiella tillgångar

1 880

3 862

6 239

11 981

Lån, inklusive upplupen ränta

-894

-64 322

-179 722

-244 938

–

-14 449

–

-14 449

–148

-13 379

–

-13 527

Finansiella leasingskulder
Leverantörsskulder
Summa finansiella skulder
Netto finansiella instrument

-1 042

-92 150

-179 722

-272 914

838

-88 288

-173 483

-260 933

Känslighetsanalys av förlust före skatt för valutarisk visas i tabellen nedan:
RUR
2011-12-31
Förändring i växelkurs, %

RUR
2011-12-31
Effekt på resultat före skatt

USD
2011-12-31
Förändring i växelkurs, %

+10%

-8 829

+10%

-17 348

-10%

+8 829

-10%

+17 348

Analys, guldprisrisk
Tabellen nedan visar en uppskattning av resultatpåverkan av förändringar i marknadsvillkoren
ett år framåt, grundat på villkoren på rapportdagen den 31 december 2011. Uppskattningen
baseras på en antagen produktionsvolym på
800 kg rent guld under 2012, medan produktionsmålet för 2012 för närvarande är 700-900
kg rent guld. Villkoren på rapportdagen för 2012
är ett guldpris på 1 650 USD/oz och en växelkurs USD/SEK på 6,8.
Förändring av guldpris
i USD:

Effekt på
rörelseresultat

+10%

28 862

-10%

-28 862

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, transport 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 omräk-

ningsdifferens 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 ickeräntebärande lån. De räntebärande lånen avser
kortfristiga rubellån i rysk bank (Svyaz bank).
Icke räntebärande lån avser lån erhållna från
Centerra Guld 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 extern finansiering. Extern
finansiering kan ske i form av upptagande av
lånemedel eller via tillförsel av eget kapital.
För bolag i tidigt skede är egenkapitalfinan-

USD
2011-12-31
Effekt på resultat före skatt

siering 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 och säkerställde även tillväxt av investeringsaktivitet. Med
hjälp av en positiv kredithistoria har CAG lyckats
stärka sina relationer med bankerna vilket pekar
på ett fortsatt framgångsrikt samarbete.
Som framgår av tabellerna ovan avseende
fördelning av lång- och kortfristiga lån och
förfallostruktur för upptagna lån så förfaller lån
om totalt 235 670 TSEK under 2012. Det är styrelsens uppfattning att CAG kommer att kunna
omförhandla/refinansiera dessa banklån och lån
från aktieägare som förfaller under 2012.
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 anser att soliditeten
i koncernen i uppbyggnadsskedet, det vill säga
innan storskalig guldproduktion är inledd, inte
skall vara lägre än 50 %. I ett senare skede
kan soliditeten vara lägre. Vid årsslutet 2011
uppgår koncernens soliditet, inklusive innehav
utan betydande inflytande, till 45.6%, vilket inte
anses tillfredställande. Styrelsen och ledningen
I CAG arbetar aktivt med att stärka koncernens
balansräkning och soliditet.

Not 24 Rörelseförvärv
Förvärv
Förvärv 2011
Koncernen har inte förvärvat några dotterbolag
under 2011. Ett nytt dotterbolag, LLC CAG
Promstroy startades av dotterbolaget LLC
Management Company CAG under året i syfte
att fungera som generalentreprenör för uppförandet av lakningsanläggningen vid Tardan.
Förvärv 2010
Koncernen har inte förvärvat några dotterbolag
under 2010. Ett nytt dotterbolag, LLC Management Company CAG, startades under året.
Avyttringar
Avyttring av dotterbolag 2011
Under 2011 avyttrade koncernen hela sitt innehav i LLC Artelj Lena. Försäljningen av LLC
Artelj Lena genomfördes i två trancher till LLC
Sibirskoe Zoloto för en total köpeskilling om 21
726 TSEK (100 MRUR).
Avyttringen av aktierna i LLC Artelj Lena
ledde till följande borttagande från CAG:s
koncernbalansräkning.
Belopp
i TSEK
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

7 041
69

Varulager

48 056

Övriga kortfristiga fordringar

29 628

Likvida medel

260

Långfristiga skulder

-10 052

Kortfristiga skulder

-65 134

Erhållen köpeskilling

21 726

Vinst vid avyttring

11 858

Påverkan på koncernens kassaflöde 21 466
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.

Not 26
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Avyttringen av aktierna i LLC Artelj Tyva
ledde till följande borttagande från CAG:s
koncernbalansräkning:
Belopp
i 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 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:
Belopp
i TSEK
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kassa
Övriga kortfristiga kundfordringar

16 232
1 290
97
1 704

Skulder

–1 210

Inkomst från försäljning

36 397
18 284

Vinst vid avyttring

Majoritetsaktieägare och moderbolag till CAG AB
är Bertil Holdings Limited som äger cirka 53 %
av bolagets aktier. Bertil Holdings Limited är ett
bolag som kontrolleras av verkställande direktören Preston Haskell, som ytterst är CAG:s kontrollerande part. Resterande 47 % av aktierna i
CAG är spridda på cirka 3 500 aktieägare.

18 284

Påverkan på koncernens kassaflöde 10 903

Not 25 Innehav utan
bestämmande inflytande
Samtliga dotterbolag som ägs vid utgången av
2011 är 100% ägda av CAG, sålunda finns inga
innehav utan bestämmande inflytande i koncernen per 2011-12-31. Av nettorresultatet för 2011
är -1 071 TSEK (-276 TSEK) hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolaget LLC Artelj Lena som avyttrades i juli 2011.
Per den 31 december 2010 uppgick innehav
utan bestämmande inflytande i koncernen till 1
405 TSEK och var hänförligt till LLC Artelj Lena.

Försäljning till närstående parter
CAG har under 2011 inte sålt några varor och
tjänster till närstående parter. 2010 sålde CAG
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 skedde till normala marknadsvillkor.
Inköp från närstående parter
Tjänster, material och utrustning
Under 2011 har inköp av material för ett belopp
om 31 TSEK gjorts för företag närstående till
den ytterst kontrollerande parten och under
2010 har utrustning hyrts och senare köpts av
dotterbolag till CAG från företag närstående till
den ytterst kontrollerande parte.
Under 2010 köptes även prospekteringstjänster
från företag närstående till den tidigare styrelseledamoten, Maxim Kondratyukin.
Inköpen av tjänster och utrustning har gjorts till
normala marknadsvillkor.
Förvaltningstjänster
Under 2011 har Central Asia Gold köpt management tjänster för 1 059 TSEK (894 TSEK)
från företag närstående till ledningspersonal i
Sverige.
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.
Förvaltningstjänsterna har köpts på marknadsmässiga villkor.
Finansiering
Under 2011 har CAG AB upptagit fyra lån från
företag närstående till den ytterst kontrollerande
parten om totalt 159 931 TSEK. Räntan för
lånen varierar mellan 13% till 18% och som
säkerhet för lånen har 50% av aktierna i dotter-

bolaget LL C Tardan Gold och 100% av aktierna i dotterbolaget LLC Uzhunzhul ställts. Samtliga lån är denominerade i USD. Tabellen nedan specificerar
lån erhållna från den ytterst kontrollerande parten.

Lån

Lånebelopp i
USD

Lånebelopp i
TSEK

Ränta

Upplupen ränta
per 31 december
2011 (TSEK)

Säkerhet

Förfallotidpunkt

Lån 1

3 600 000

24 340

16%

1 005

100% av aktierna i LLC Uzhunzhul

September 2012

Lån 2

2 500 000

17 384

16%

698

100% av aktierna i LLC Uzhunzhul

September 2012

Lån 3

13 000 000

90 394

18%

3 570

Andrahandspant avseende 50% av aktierna
i LLC Tardan Gold och 100% av aktierna i
LLC Uzhunzhul

September 2012

4 000 000

27 813

13%

50% av aktierna i LLC Tardan Gold

September 2012

23 100 000

159 931

Lån 4
Summa

498
5 771

Utöver ovanstående lån och upplupen ränta, finns fordringar om 1 457 TSEK (2 911 TSEK) och skulder 4 929 TSEK (1 382 TSEK) hänförliga till tidigare
års transaktioner med företag närstående till den ytterst kontrollerade parten.
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.
Nedanstående tabell sammanfattar de transaktioner som gjorts under året med närstående parter:
Koncernen
2011

Koncernen
2010

Försäljningar till företag närstående till den ytterst kontrollerande parten

–

580

Försäljningar till företag närstående till styrelseledamöter

–

180

71

65

31

18 868

–

7 323

1 059

894

7 429

1 452

Försäljningar till närstående:

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:
Räntor till företag kontrollerade av den ytterst kontrollerande parten
Mellanhavanden med närstående vid årets slut
Fordringar på
Företag närstående till den ytterst kontrollerande parten
Företag närstående till styrelseledamöter

1 216

2 911

–

1 012

177 055

1 382

Skulder till
Företag närstående till den ytterst kontrollerande parten

Not 27 Rättelse av föregående års redovisning
Från och med 1 januari 2010 ändrade koncernen policy för redovisning av valutakursvinster- och förluster som uppkommer på koncerninterna lån. Förändringen innebar att dessa valutakursdifferenser redovisas som en del av övrigt totalresultat istället för bland finansiella poster i resultaträkningen med anledning av att de koncerninterna lånen ansågs utgöra s.k nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Den ändrade principen i koncernens redovisning får även
till följd att den redovisningsmässiga hanteringen i moderbolaget ändras så att valutakursförändringar på koncerninterna lån redovisas i en fond för verkligt
värde (benämnd valutakursdifferens) i eget kapital istället för bland finansiella poster i resultaträkningen. Värdeförändringen redovisas i moderbolagets
övriga totalresultat.
Mot denna bakgrund har moderbolagets resultaträkning, balansräkning och eget kapitalräkning för 2010 omräknats. Omräkningen har effekt på moderbolagets rapporterade nettoresultat, men ingen effekt på det totala egna kapitalet, se tabellen nedan.

Belopp i TSEK

Effekt på
finansiella poster

Effekt på
nettoresultat i
resultaträkningen

Ingående balans 2009

Effekt på fond för
verkligt värde

Effekt på
övrigt totalresultat/
balanserat resultat

Effekt på totalt
eget kapital

-6 406

+ 6 406

0

Kvartal 1 2010

+1 470

-1 470

-1 470

+1 470

0

Kvartal 2 2010

+4 499

-4 499

-4 499

+4 499

0

Kvartal 3 2010

+20 656

-20 656

-20 656

+20 656

0

Kvartal 4 2010

-1 939

+1 939

+1 939

-1 939

0

+24 686

-24 686

-24 686

+24 686

0

Helår 2010

Not 28 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Utveckling i Kara Beldyr Joint Venture
I januari 2012 har Centerra Gold Inc. (”Centerra”) slutfört investeringar om totalt 6,5 MUSD för undersökning av fyndigheten Kara Beldyr, lokaliserad i republiken Tyva i Ryssland, och därmed tjänat in ett 70% ägande i Kara Beldyr joint venture. CAG har för avsikt att behålla sin andel om 30% av investeringen i
Kara Beldyr joint venture och kommer att vara fortsatt delaktig i den vidare undersökningen av licensen.
Baserat på borresultat som erhållits i slutet av 2011 uppskattas mineraltillgångarna för Gord zonen på Kara Beldyr fyndigheten till 289 000 troy ounces
av indikerade resurser och 211 000 troy ounces av antagna resurser. Den preliminära uppskattningen a mineraltillgångarna har utförts av Centerras teknikavdelning och har uppskattas och klassificerats i enlighet med de riktlinjer som fastställts av Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Peteroleum,
2010 Definition Standards for Mineral Resourses and Mineral Reserves (CIM) adopted by National Instruments 43-101 Standards of Disclusure for Mineral
Projects (NI 43-101).
Förändringar i Styrelsen
Styrelseledamoten Gordon Wylie, bosatt i Sydafrika, har av personliga skäl lämnat styrelsen i CAG den 24 april 2012. Gordon Wylie kommer inte ersättas,
en ny styrelse kommer att utses på årsstämman den 24 maj 2012.
Ny bryggfinansiering från närstående
Den 25 april 2012 har CAG AB upptagit ytterligare ett kortfristigt bryggfinansieringslån på upp till 4 miljoner USD (ca 27 MSEK) från Golden Impala Ltd., ett
bolag närstående till huvudägaren Preston Haskell. Lånet löper med 18% årlig ränta som betalas kvartalsvis och lånebeloppet förfaller till betalning den 1
oktober 2012.

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 26 april 2012

Lars Guldstrand
Styrelseordförande

Preston Haskell
Verkställande direktör
Styrelseledamot

Tom Baring
Styrelseledamot

Niklas Eriksson
Styrelseledamot

Nick Harwood
Styrelseledamot

Gordon Wylie
Styrelseledamot

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 april 2012. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den
24 maj 2012.

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 26 april 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Central Asia Gold AB (publ),
org.nr 556659-4833
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Central Asia Gold
AB (publ) för räkenskapsåret 2011. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 20-65.

revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och
koncernredovisningen

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande
bild enligt internationella redovisningsstandarder IFRS, såsom de antagits av
EU, och årsredovisningslagen, och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp
och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen
och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
finansiella ställning per den 31 december
2011 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen, och koncernredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december
2011 och av dess resultat och kassaflöden
enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. En bolagsstyrningsrapport
har upprättats. Förvaltningsberättelsen och
bolagsstyrningsrapporten är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen har vi även
reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Central Asia Gold AB (publ)
för räkenskapsåret 2011.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen och koncernredovisningen 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 de revisionsbevis vi inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.
Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Stockholm den 26 april 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Martin Johansson
Auktoriserad revisor
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Engelbrektsplan 2, 4 tr.
SE-114 34 Stockholm
Sweden
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