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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 
Januari – december 2008 

 
 
 
ENDOMINES AB (PUBL.), 556694-2974 
 
Fjärde kvartalet 2008 

• Resultat efter skatt uppgick till -1 488 KSEK (-1 148) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,06) 

• Kassaflödet uppgick till -8 000 KSEK (- 12 360) varav investeringar 8 528 
KSEK (12 900) 

 
1 januari – 31 december 2008 

• Resultat efter skatt uppgick till -9 488 KSEK (-6 557) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (-0,43) 

• Kassaflödet uppgick till -37 748 KSEK (50 003) varav investeringar 
30 037 KSEK (24 922) och nyemission 0 KSEK (79 731) 

 
 
 
 
Endomines affärsidé är att utveckla lönsamma guld- och ilmenitfyndigheter i första 
hand i Finland och när prospekteringsfasen passerats överföra aktuella projekt i 
industriell gruvproduktion. 
 

 

Sammandrag av väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2008: 
 

• Resultat efter finansnetto uppgick för fjärde kvartalet till -1 488 KSEK (-1 148). 
Resultatet har påverkats positivt av ett borttagande av en låneskuld på 2 441 
KSEK och negativt av kursutvecklingen på svenska kronan.  

• Bruttoinvesteringar under kvartalet uppgick till 8 528 KSEK (12 900).  

• Borrning utförd från snedbanan i Pampalogruvan visar att guldmineraliseringen 
fortsätter mot djupet.  

• Situationen på den finansiella marknaden såväl som förseningar i 
borrprogrammet påverkade Bolagets ursprungliga finansieringsplan för 
investeringarna av de planerade produktionsanläggningarna i Pampalo. 
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Koncernens resultat för perioden 1 januari - 31 december 2008 
 
 

Omsättning och resultat 

 
Koncernens resultat efter finansnetto för räkenskapsåret 2008 uppgick till -9 488 
KSEK (- 6 559). Till övervägande del har verksamheten under 2008 fortsatt att 
fokuseras på prospektering och utvecklingsarbeten för att öka förutsättningarna för en 
kommersialisering av Bolagets guldmineraliseringar längs den Karelska Guldlinjen. 
Med liknande inriktning, fast i mindre omfattning, har också Bolagets ilmenitprojekt 
vidareutvecklats. 
 
 

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  

 
Bruttoinvesteringarna under året uppgick till 30 037 KSEK (24 922). Investeringar 
avseende immateriella tillgångar uppgick till 26 663 KSEK (24 070) och avsåg 
huvudsakligen undersökningsarbeten inom Bolagets guldförekomster och i mindre 
omfattning ilmenitförekomsterna. 
De immateriella tillgångarna uppgick vid årets slut till 212 558 KSEK (157 965) varav 
163 684 KSEK (116 730) i guldförekomster och 48 875 KSEK (41 235) i ilmenit-
förekomster. Effekten av kronförsvagningen har ökat det redovisade beloppet på 
immateriella tillgångar med 27 965 KSEK (omräkningsdifferens). 
Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 3 374 KSEK (852), varav merparten av 
ökningen utgör förberedande investeringar i det planerade anrikningsverket i 
Pampalo. 
 
 

Likviditet och kassaflöde 

 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 31 820 KSEK (69 146). De 
likvida medlen minskade från årets början med 37 326 KSEK, varav investeringarna 
uppgick till 30 037 KSEK och kassaflödet avseende löpande verksamhet till 7 712 
KSEK. Då verksamheten ännu inte uppvisar några rörelseintäkter utgör kassaflödet 
från den löpande verksamheten till stor del en spegling av Bolagets rörelsekostnader. 
 
 

Finansiell ställning 

 
Soliditeten vid årets utgång uppgick till 91 procent (90). Koncernens egna kapital 
uppgick till 228 704 KSEK (210 586), vilket motsvarar 12,47 SEK (11,48) per aktie. 
Det egna kapitalet har ökat med 18 118 KSEK, varav omräkningsdifferensen uppgick 
till 27 606 KSEK och nettoresultatet till – 9 488 KSEK. Den positiva omräknings-
differensen hänför sig till förstärkningen av euron mot den svenska kronan från 9,47 
till 10,94 SEK/EUR och beror på att koncernens nettotillgångar till stor del redovisas i 
EUR. 
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Viktiga händelser under fjärde kvartalet 
 
 
Endomines Oy 
 
Pampalo 
 
 
Försenad malmreservberäkning 
 
Bolaget har blivit försenad med publicering av uppdaterade mineraltillgångar och 
malmreserver. Anledningen till detta var den stora efterfrågan på såväl borrmaskiner 
som prospekterings- och gruvkonsulter under 2008. Brist på tillgänglig arbetskraft och 
maskiner medförde att borrningarna och analysresultaten försenades och därmed fick 
malmreservsberäkningen skjutas framåt i tiden. Kalkylerna beräknas bli klara under 
första kvartalet 2009. Resultaten av årets undersökningar har varit positiva vilket 
stärker förhoppningarna om start för guldproduktion under 2010. En förutsättning är 
dock att kapital kan anskaffas för de nödvändiga investeringarna i gruva och verk 
senast under andra kvartalet 2009. 
 
 
Förlängning av snedbana 
 
Arbetet med att förlänga snedbanan i Pampalo pågick fram till mitten av maj månad. 
Snedbanan, som har en area av 25 m2, förlängdes med 600 m och dessutom drevs 
200 m ort med en area av 20 m2. Den djupaste nivån i Pampalo gruvan är nu -412 m i 
gruvans koordinatsystem vilket motsvarar 362 m under dagytan eller cirka 162 m 
under havets nivå. Hela snedbanans infrastruktur har upprustats. El- och ventilations-
anläggningar har i allt väsentligt förnyats och betydande insatser har gjorts för att 
förbättra säkerhet och miljö i gruvan.    
 
 
Den utförda borrningen från snedbanan i Pampalogruvan visar att 
guldmineraliseringen fortsätter mot djupet  
 
Endomines har fortsatt kärnborrningsprogrammet från den nya rampen mot de 
djupare delarna av Pampaloförekomsten. Målsättningen var främst att ytterligare öka 
de bevisade och sannolika malmreserverna.  
 
Borrningarna riktades mot de centrala och norra guldförande zonernas fortsättning 
mellan nivåerna -360 meter och -450 meter (figur 1). Avståndet mellan hålen är cirka 
20 meter. Guldförande zoner har påträffats i alla borrhål utom två. Mineraliserade 
kärnsektioner är upp till 22 meter långa (den verkliga mäktigheten är dock mindre 
eftersom hålen inte träffar zonen i rät vinkel). Kortare sektioner i kärnorna från några 
borrhål håller guldhalter över 10 gram per ton.  
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Figur 1: Tvärsektion genom de guldförande zonerna i Pampaloförekomsten visande 
målområdet för borrning under 2008. Malmzonen är brun. Borrade hål är svarta. Röda staplar 
anger analyserade guldhalter 
 
 
Kalvinit Oy 
 
Bolaget har ansökt om bearbetningskoncession för ilmenitförekomsterna Koivu, Kaire 
och Perä men ännu inte erhållit något myndighetsbeslut. Arbetet med att slutföra 
miljöutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen pågår och beräknas vara avslutat 
under 2009. Under perioden har inga större investeringar gjorts i projektet.  
 
Bolaget har låtit Outotec Oyj undersöka kostnaderna för en vidareförädling av 
ilmenitkoncentratet till titanslagg och gjutjärn som ett nästa steg i projektets utveckling. 
Undersökningsresultaten är preliminära och kommer inte att leda till omedelbara 
åtgärder. 
 
Bolaget har även ansökt om undersökningstillstånd för Kuovilaförekomsten, en av 
södra Finlands största kalcit- och wollastonitfyndigheter. De historiska 
mineraltillgångarna upprättade av Geologiska forskningscentralen uppgår till 20,2 Mt 
kalcit med 81,8 procent kalcit och 5,8 Mt wollastonit mineralisation med 62,5 procent 
kalcit samt 13,0 procent wollastonit. 
 
 
Finansiering 
 
Situationen på den finansiella marknaden påverkade Bolagets ursprungliga 
finansieringsplan för investeringarna av de planerade produktionsanläggningarna i 
Pampalo. Endomines har förberett en plan för att hantera den situation som kan 
uppkomma om en finansiering av dessa anläggningar inte är möjlig att göra enligt 
Bolagets ursprungliga intentioner. I den alternativa planen kommer verksamheten i 
Pampalo och dess satellitfyndigheter att reduceras avseende borrning och direkt 
projektutveckling. Genom dessa åtgärder säkerställs likviditeten för hela 2009. 

Målområde för 
borrning 



5 
12( 
 

Endomines ledning kommer att arbeta med projektfinansieringsfrågorna. Ny 
kärnborrning planeras inte äga rum under 2009 förrän fortsatt finansiering är klar. 
 
 
Väsentliga händelser efter årets utgång 
 
Höga guldhalter i långa kärnsektioner från de djupare delarna av Pampalo-
förekomsten. 
 
Kärnborrningar utförda från den nya rampen träffade guldförande zonerna mellan 
nivåerna -360 meter och -550 meter. Avståndet mellan de borrade hålen är i de flesta 
fall cirka 20 meter. Guldförande zoner träffades med de flesta borrhålen. De 
mineraliserade kärnsektionerna har i vissa fall betydande längder, upp till 22 meter 
med cirka 13 gram guld per ton. Mineraliseringens verkliga bredd är dock mindre och 
beror på borrhålets riktning och mineraliseringens stupning. Höga guldhalter, upp till 
248 gram guld per ton i 0,9 m långa delsektioner, noterades i kärnor från hål som 
träffar de guldförande zonerna på cirka 400 meters djup. 
 
 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Till prospekterings- och utvecklingsbolags verksamhet hör olika tekniska, 
affärsmässiga och finansiella risker. Olika omständigheter kan försena eller förhindra 
exploatering av en förekomst. I Bolagets senaste årsredovisning har på sida 9 risker 
och osäkerhetsfaktorer beskrivits mer ingående. Situationen som för närvarande råder 
på den finansiella marknaden har medfört att finansieringen av de planerade 
produktionsanläggningarna i Pampalo försvåras och ändringar i Bolagets ursprungliga 
intentioner och tidtabell är möjliga. 
 
 
Framtidsutsikter 
 
Målsättningen är att i första hand kunna starta brytning i Bolagets mest betydande 
guldförekomst, Pampalo, under 2010. Efter produktionsstart kommer verksamheten 
dels koncentreras mot att kostnadseffektivt driva produktionen dels mot att öka 
mineraltillgångarna och malmreserverna i Bolagets förekomster längs den Karelska 
Guldlinjen och därmed skapa förutsättningar för en långsiktig och lönsam gruvdrift. 
 
 Endomines arbetar intensivt för att ett investeringsbeslut för Pampalogruvan skall 
kunna tas under 2009 och att produktionen skall kunna starta 2010. Bolaget har gjort 
omfattande kompletteringsborrningar under 2008 vid ett flertal fyndigheter för att öka 
kännedomen om mineraltillgångarna. Ökad kunskap om malmerna gör att delar av de 
antagna mineraltillgångarna kan uppgraderas till nästa klass och, tillsammans med en 
teknisk-ekonomisk kalkyl, ingå som underlag i en uppdaterad malmreservs-beräkning. 
  
Endomines har i mars 2008 publicerat en feasibility study som genomförts av 
oberoende konsultbolaget Wardell Armstrong Ltd. Den omfattar brytning under jord i 
Pampalogruvan och anrikning med konventionella metoder (krossning, malning, 
gravitationsanrikning och flotation). Ingen lakning med cyanid kommer att användas. 
Gruvans återbetalningstid uppskattas till tre år. Den planerade gruvproduktionen 
uppgår till cirka 180 000 ton malm per år och investeringskostnaderna beräknas till 
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cirka 21 MEUR. Feasibility studien anger Pampalogruvans resultat före räntor, skatt 
och avskrivningar (EBITDA) till 30,1 MEUR under de fyra första produktionsåren vid 
en totalproduktion av 93 175 oz guld. EBITDA marginalen (EBITDA i förhållande till 
nettoomsättningen) är 59 procent. Driftskostnaden beräknas uppgå till 28,85 EUR per 
ton malm ingående i verket. I kalkylen används ett genomsnittligt guldpris på 742 USD 
per oz (571 EUR per oz). Feasibility studien har legat som grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet under 2008. Ytterligare lönsamhetsutvärdering sker kontinuerligt 
och kommer att fortsätta under vintern och våren 2009, allt eftersom de tekniska 
rapporterna har färdigställts. 
 
Resultatet av årets undersökningar har varit positivt och stärkt Bolagets förhoppningar 
att kunna starta guldproduktionen under 2010. En förutsättning är dock att kapital kan 
anskaffas för de nödvändiga investeringarna i gruva och verk. 
 
Efter produktionsstart i Pampalo kommer verksamheten i högre grad än tidigare att 
fokuseras på Bolagets andra guldförekomster i norra Finland samt på förekomsterna 
med industrimineralet ilmenit i mellersta Österbotten. En uppgift blir att undersöka 
olika finansiella och kommersiella möjligheter att utveckla ilmenitverksamheten på ett 
för bolaget lönsamt och strategiskt sätt. 
 
De långsiktiga målen är att genom fortsatt prospektering upprätthålla en 
guldmalmreserv som medger tillväxt samt att utveckla guldproduktionen. 
 
 
Övrig information 
 

Moderbolaget  

 
Nettoresultatet för året 2008 uppgick till -5 479 KSEK att jämföras med -3 916 KSEK 
under föregående år.   
De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 28 436 KSEK (67 556). Finansiering 
av dotterbolagens investeringar samt rörelsekostnader uppgick till 34 278 KSEK 
medan betalning av löpande kostnader i moderbolaget uppgick till 4 974 KSEK. 
 
 

Transaktioner med närstående  

 
Tjänster fakturerade genom Bolag där VD är anställd uppgick under året  
till 1 297 KSEK (1 003). 
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Redovisningsprinciper  

 
Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de 
antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper 
framgår av årsredovisningens sidor 22-25 för 2007.  
 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 (Interim Financial Reporting) 
enligt riktlinjer i RR 31 Delårsrapportering för koncerner, kompletterande information 
enligt Redovisningsrådets rekommendation RR32 samt årsredovisningslagen.  
 
Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av samma redovisningsprinciper som i 
senaste årsredovisning för 2007. Nya eller reviderade IFRS-rekommendationer som 
träder eller trätt i kraft under 2008 eller senare och som ännu ej tillämpats av 
Endomines bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens resultat- eller 
balansräkning. 
 
 

Segmentrapportering 

 
Endomines verkar inom rörelsegrenen, prospektering efter och utvärdering av 
mineraltillgångar, och ett geografiskt område, Finland. 
 
 

Personal 

 
Koncernen hade vid periodens slut 8 anställda. Dessutom anlitas VD på konsultbasis. 
Genomsnittligt antal anställda uppgick för helåret till 10 (7). 
 
 

Granskning av tekniskt innehåll 

 
Endomines ABs tekniske chef Jaakko Liikanen har sammanställt det tekniska 
underlaget i denna rapport. Liikanen är godkänd som ”Kvalificerad Person” (QP), av 
SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Jaakko 
Liikanen äger 826 385 aktier i Endomines AB. 
 
 

Utdelning  

 
Någon utdelning kommer inte att lämnas för 2008. 
 
 

Valberedning  

 
Endomines AB:s valberedning består av Bengt A Dahl, Östersund, företrädande 
Fairford Group, och Kimmo Viertola (företrädande Finlands Industriinvestering Ab), 
Helsingfors, samt Karl-Axel Waplan, Stockholm. Karl-Axel Waplan är av 
valberedningen utsedd till dess ordförande. 
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Kalendarium 
 

• Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2008 hålls 
tillgängliga hos bolaget från och med den 16 mars 2008 samt sänds till 
aktieägare på begäran. Den finns också som pdf-format för nerladdning på 
bolagets web-sida (www.endomines.com) 

• Årstämma 2008 hålls den 30 mars 2009 

 

• Kvartalsrapporter publiceras 

- 11 maj 2009 

- 17 augusti 2009 

- 9 november 2009 
 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
 
 
  
Undertecknande 
 
Stockholm 9 februari 2009                                                                                                         
Endomines AB (publ.) 
 
 
Karl-Axel Waplan   Timo Lindborg 
Ordförande  ledamot och VD 
 
 
Tuomo Mäkelä   Lars-Göran Ohlsson 
ledamot    ledamot 
 
 
Solveig Staffas   Per Torell 
ledamot    ledamot 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Timo Lindborg, verkställande direktör,  
Tel: +46-8-611 66 45 
e-mail. timo.lindborg@endomines.com 

 
Endomines AB (publ) 
Org. nr: 556694-2974 

Hovslagargatan 5 B 

111 48 Stockholm 

Tel: + 46 8 611 66 44 

www.endomines.com 
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Koncernens Okt - dec Helår 

resultaträkning, ksek 2 008 2 007 2 008 2 007 

Nettoomsättning 196 0 196 0 

Övriga rörelseintäkter 0 33 0 33 

Summa intäkter 196 33 196 33 

Övriga externa kostnader -1 332 -832 -5 835 -3 721 

Personalkostnader -1 607 -830 -5 611 -3 549 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och       

immateriella anläggningstillgångar -182 -154 -654 -535 

Övriga rörelsekostnader -253 1 -254 -9 

Rörelseresultat -3 178 -1 782 -12 158 -7 781 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 2 844 709 4 365 1 699 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -1 154 -75 -1 695 -475 

Finansnetto 1 690 634 2 670 1 224 

Resultat före skatt -1 488 -1 148 -9 488 -6 557 

Inkomstskatt - - - - 

Resultat efter skatt hänförligt till      

moderföretagets aktieägare -1 488 -1 148 -9 488 -6 557 

Resultat per aktie:      

 Före utspädningseffekt, SEK -0,08 -0,06 -0,52 -0,43 

 Efter utspädningseffekt, SEK -0,08 -0,06 -0,52 -0,43 

Antal aktier (tusental):      

 Vid periodens utgång, st 18 336 18 336 18 336 18 336 

 Genomsnitt före utspädningseffekt, st 18 336 18 336 18 336 15 190 

 Genomsnitt efter utspädningseffekt, st 18 336 18 336 18 336 15 190 
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Koncernens 31 dec   31 dec   

balansräkning, ksek 2 008   2 007   

Tillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar 212 558  157 965   

Materiella anläggningstillgångar 5 757   2 386   

Summa anläggningstillgångar 218 315  160 351   

Kortfristiga fordringar 1 530  2 843   

Övriga omsättningstillgångar 0  396   
Likvida medel och kortfristiga 
placeringar 31 820   69 146   

Summa omsättningstillgångar 33 350  72 386   

Summa tillgångar 251 665  232 737   

Eget kapital och skulder      

Eget kapital 228 704  210 586   

Långfristiga skulder 18 522  17 869   

Kortfristiga skulder 4 439  4 281   

Summa skulder och eget kapital 251 665   232 737   

     

     

Förändring av koncernens Okt - dec Helår 

eget kapital, ksek 2 008 2 007 2 008 2 007 

       

Eget kapital vid periodens början 207 993 207 321 210 586 130 646 

Valutakursdifferenser 22 199 4 416 27 606 6 769 

Nyemissioner, netto 0 -3 0 79 728 

Periodens resultat -1 488 -1 148 -9 488 -6 557 

Eget kapital vid periodens slut 228 704 210 586 228 704 210 586 
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Koncernens Okt – dec Helår 
kassaflödesanalys, ksek 2 008 2 007 2 008 2 007 

Den löpande verksamheten      

Resultat före skatt -1 488 -1 148 -9 488 -6 557 

Justeringar för poster som inte ingår i      

kassaflödet -1 173 250  - 526 646 

Avskrivningar som belastat resultatet 182 154 654 535 
Kassaflöde före förändring av 
rörelsekapital -2 479 -744 -9 360 -5 376 

Förändring av rörelsekapital 3 006  1 284 1 647 569 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 528 540 -7 712 -4 806 
Investeringsverksamheten      
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar -7 755 -12 295 -26 663 -24 070 
Investering i materiella 
anläggningstillgångar -773 -605 -3 374 -852 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -8 528 -12 900 -30 037 -24 922 
Finansieringssverksamheten      

Nyemission, kontant 0 0 0 79 731 
Kassaflöde från 
finansieringssverksamhet 0 0 0 79 731 
Förändring av likvida medel -8 000 -12 360 -37 748 50 003 

       
Likvida medel vid periodens början 39 447 81 531 69 146 19 228 

Periodens kassaflöde -8 000 -12 360 -37 748 50 003 

Kursdifferens i likvida medel 372 -22 421 -83 
Likvida medel vid periodens slut 31 819 69 149 31 819 69 148 

     

     

Vissa nyckeltal     Helår 

      2 008 2 007 
Sysselsatt kapital vid slutet av 
perioden   242 277 224 735 

Soliditet, %   90,9 90,5 

Aktiedata      

   Resultat/aktie, SEK   -0,52 -0,43 

   Eget kapital/aktie, SEK   12,47 11,48 

Antal anställda (genomsnitt), personer     10 7 
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Figur 2: 3D skiss över det planerade anrikningsverket i Pampalo 
Källa: CTS Engtec Oy, 2008 
 
 

 


