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l	koncernen
Koncernen bildades den 4 juli 2006. Jämförelsetal till utfallet 
för perioden 2007-01-01–2007-03-31 blir därför utfall för helåret 
2006 enligt Endomines årsredovisning för perioden 2006-01-01– 
2006-12-31 för såväl moderbolaget som för koncernen.

Första kvartalet 2007
Nettoresultatet för Endomines-koncernen uppgick till –2 159 
KSEK (–6 658). Bolagets aktiviteter har under de senaste åren till 
avgörande del fokuserats på exploatering av guldtillgångar, var-
för någon segmentsuppdelning av verksamheten inte görs. 

Investeringar i balanserade utgifter avseende immateriella 
tillgångar uppgick under perioden till 5 096 KSEK (55 146). Detta 
avsåg huvudsakligen guldtillgångar. Avgörande investering 2006 
var förvärvet av Pampalo gruva med mineraltillgångar längs den 
södra delen av Karelska guldlinjen. Immateriella tillgångar förde-
las per första kvartalet 2007 till 96 998 KSEK på guldtillgångar och 
till 40 108 KSEK på ilmenittillgångar. 

Investeringar i materiella tillgångar begränsades till 16 KSEK för 
första kvartalet att jämföra med 2 485 KSEK för helåret 2006.

Viktiga händelser under perioden
Det preliminära resultatet av feasibility studien som genomförs 
av Wardell Armstrong, och som inleddes under fjärde kvartalet 
2006, bekräftar att mineraltillgångar i Pampalo som får ingå i en 
ekonomisk kalkyl räcker för fem års produktion vid en årlig  bryt-
ning av 180 000 ton. Den slutiga analysen av studien beräknas 
kunna vara färdig under tredje kvartalet 2007. 

Tidigare genomförda borrningar i Hosko och under det första 
kvartalet genomförda kompletteringsborrningar visar ekono-
miskt intressanta guldhalter. Flera meterlånga kärnsektioner hål-
ler dessutom mycket höga halter. Borrprogrammet kommer att 
fortsätta under 2007 och 2008 med sikte på att säkerställa tillräck-
liga mineraltillgångar och guldhalter för gruvdrift. 

Borrningar har också genomförts i Rämepuro och Muurinsuo. 
Analyserna av mineraliserade kärnsektioner från dessa förekom-
ster visar också intressanta guldhalter. Målsättningen är att såväl 
dessa förekomster som Hoskoförekomsten skall kunna utgöra 
framtida brytningsenheter av malm till det planerade anriknings-
verket i Pampalo. 

  
Nyemission
De planerade aktiviteter som beskrivs ovan förutsätter tilförsel 
av kapital. Det senare är också en naturlig förutsättning för 
vidmakthållande av koncernens bokförda värden för de aktuella 
tillgångarna. Styrelsen i Endomines har därför beslutat att 
genomföra en nyemission för att tillföra Endomines eget kapital 
i första hand för guldprospektering inom Pampaloförekomsten 
och längs den Karelska guldlinjen. Den planerade undersök-
ningen inom Pampaloförekomsten omfattar dels förlängning 
mot djupet av den befintliga snedbanan samt kärnborrning från 
denna. Omfattande kärnborrning planeras också i Rämepuro, 
Muurinsuo och Hosko. 

Målsättningen är att föra över de lägre klassificerade mine-
raltillgångarna till malmreserver men också att utöka de totala 
mineraltillgångarna med sikte på att kunna etablera gruvdrift i 
Pampalo senast under 2010 samt att marknadsnotera Bolaget på 
First North under andra kvartalet 2007. 
  
Risker i verksamheten
Prospekterings- och gruvföretag arbetar med en komplex bild av 
olika risker, dels osäkerhet i utfallet, dels kostnader för att bryta 
och förädla malm samt löpande prisutveckling. Därtill kommer 
tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning och miljö. 

Kostnader för malmbrytning uppstår i Euro, medan guld noteras 
i US dollar och resultat- och balansräkningen omräknas i svenska 
kronor för rapportering till marknaden. Bolaget är därför expone-
rat för fluktuationer i växelkurser.

Generella riskfaktorer är bl.a. konjunkturutveckling, konkurren-
ter, teknologi och marknadsutveckling, materialpriser, leverantö-
rer, kunder, tillgång till kvalificerad personal, regleringar, imma-
teriella rättigheter, ränte- och kreditrisker, framtida kapitalbehov 
och aktiemarknadsrisk. 

Framtidsutsikter
Endomines Oy arbetar med mineralprospektering med primärt 
fokus på etablering av gruvverksamhet längs den Karelska guld-
linjen, där Pampalo är den mest betydande förekomsten. Mål-
sättningen är att starta industriell brytning under 2010. Detta 
förutsätter tillförsel av kapital som också planeras i föreliggande 
nyemission med marknadsnotering under andra kvartalet 2007 
och senare en ytterligare nyemission under 2008.

Det långsiktiga målet är att upprätthålla en malmreserv på 
minst 1 000 000 oz guld samt ytterligare ekonomiskt brytbara 
tillgångar av andra mineraler. Ett operativt mål är att ha två pro-
duktionsanläggningar i drift inom fem år. Bolaget kommer inled-
ningsvis att prioritera guldproduktion.
 
l	moderbolaget
Nettoresultatet för perioden uppgick till –1 419 KSEK (–4 828). 
Moderbolaget har inte genomfört några investeringar i materi-
ella eller immateriella tillgångar under perioden. Likvida medel 
uppgick till 11 115 KSEK (18 892). I moderbolaget har balanserats 
nyemissionskostnader på 1 510 KSEK som kommer att föras om till 
eget kapital sedan nyemissionen genomförts.

l	tranSaktIoner	med	nÄrStÅende
Tjänster fakturerade genom bolag där VD är anställd uppgår un-
der perioden till 217 KSEK (462) varav 145 KSEK (0) ännu ej beta-
lats.

l	redoVISnIngSPrIncIPer
Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards 
(IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga 
redovisnings- och värderingsprinciper framgår av årsredovisning-
en för 2006.

Koncernens delårsrapport upprättas i enlighet med IAS 34 
(Interim Financial Reporting) enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrap-
portering för koncerner. Delårsrapporten har upprättats med 
tillämpning av samma redovisningsprinciper som i senaste årsre-
dovisning för 2006. 

Nya eller reviderade IFRS-rekommendationer som träder eller 
trätt i kraft under 2007 eller senare och som ännu ej tillämpats av 
Endomines bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens 
resultat- eller balansräkningar.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Endomines 
revisor.

Stockholm den 15 maj 2007

Endomines AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Timo Lindborg, VD
Telefon: 08-611 66 45, +358 40 508 35 07 (Finland)
E-post: timo.lindborg@endomines.com

1 ENDOMINES AB (PUBL)



DELåRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2007

Koncernen bildades 4 juli 2006. Det finns därför inga jämförelsetal för motsvarande period 2006.

RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN

SEK
Jan–Mars

2007
Jan–Dec

2006

Övriga rörelseintäkter – 6 048

Summa intäkter – 6 048

Övriga externa kostnader –1 317 263 –4 851 244

Personalkostnader –450 266 –539 134

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –125 958 –499 746

Övriga rörelsekostnader –682 –368 576

Rörelseresultat –1 894 169 –6 252 652

reSultat	frÅn	fInanSIella	InVeSterIngar

Finansiella intäkter 95 743 163 007

Finansiella kostnader –360 322 –567 590

Finansnetto –264 579 –404 583

Resultat före skatt –2 158 748 –6 657 235

Inkomstskatt – –1 378

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare –2 158 748 –6 658 613

Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning –0,19 –1,46
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balanSrÄknIngar,	koncernen

SEK 2007-03-31 2006-12-31

tIllgÅngar

Immateriella anläggningstillgångar 137 106 477 126 664 218

Materiella anläggningstillgångar 1 918 807 1 958 850

Summa anläggningstillgångar 139 025 284 128 623 068

Kortfristiga fordringar 3 207 499 1 071 876

Likvida medel 11 669 329 19 228 146

Summa omsättningstillgångar 14 876 828 20 300 022

SUMMA TILLGÅNGAR 153 902 112 148 923 090

eget	kaPItal	ocH	Skulder

Eget kapital

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 132 946 953 130 645 623

Skulder

Långfristiga skulder 17 139 802 16 459 658

Kortfristiga skulder 3 815 357 1 817 809

Summa skulder 20 955 159 18 277 467

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 153 902 112 148 923 090

fÖrÄndrIngar	I	koncernenS	egna	kaPItal

SEK Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver

Balanserade 
vinstmedel  

inklusive  
årets resultat

Summa  
eget  

kapital

Inbetalt kapital 100 000 – – – 100 000

Ännu ej registrerat aktiekapital – 400 000 – – 400 000

Summa eget kapital 2005-12-31 100 000 400 000 0 0 500 000

Omräkningsdifferenser – – –2 988 231 – –2 988 231

årets resultat – – – –6 658 613 -6 658 613

Registrering av nyemission 400 000 -400 000 – – –

Apportemission vid förvärv av dotterföretag 27 839 890 34 007 870 – – 61 847 760

Nyemissioner, netto 29 964 465 47 980 242 – – 77 944 707

Summa eget kapital 2006-12-31 58 304 355 81 988 112 –2 988 231 -6 658 613 130 645 623

Omräkningsdifferenser under perioden – – 4 460 078 – 4 460 078

Periodens resultat – – – –2 158 748 –2 158 748

Summa eget kapital 2007-03-31 58 304 355 81 988 112 1 471 847 -8 817 361 132 946 953
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kaSSaflÖdeSanalYSer,	koncernen

SEK
Jan–Mars

2007
Jan–Dec

2006

den	lÖPande	VerkSamHeten

Resultat före skatt –2 158 748 –6 657 235

JuSterIngar	fÖr	PoSter	Som	Inte	IngÅr	I	kaSSaflÖdet

Avskrivningar som belastat resultatet 125 958 499 746

Förändring avsättningar – 796 113

Finansnetto 256 950 372 666

Övriga poster 126 –264 252

Betald skatt – –1 378

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet -1 775 714 –5 254 340

kaSSaflÖde	frÅn	fÖrÄndrIng	aV	rÖrelSekaPItal

Förändring av kortfristiga fordringar –1 151 437 726 604

Förändring av kortfristiga skulder 450 858 1 028 780

Summa förändring rörelsekapital –700 579 1 755 384

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 476 293 –3 498 956

InVeSterIngSVerkSamHeten

Investering i immateriella anläggningstillgångar –5 098 069 –55 146 015

Investering i materiella anläggningstillgångar –15 690 –2 485 122

Investering i dotterföretag – 2 341 961

Kassaflöde från investeringsverksamheten –5 113 759 –55 289 176

fInanSIerIngSVerkSamHeten

Nyemission, kontant – 66 319 541

Upptagna lån, netto – 11 252 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 77 572 041

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL –7 590 052 18 783 909

Likvida medel vid  periodens början 19 228 146 500 000

Kursdifferens i likvida medel 31 235 –55 763

Likvida medel vid periodens slut 11 669 329 19 228 146
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