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 Stockholm den 23 februari 2010 

 
 

ENDOMINES AB (PUBL) 
 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  JANUARI – DECEMBER 2009 
 

• Bolaget redovisar ingen nettoomsättning  

• Resultat efter skatt uppgick till -13 773 KSEK (-9 488), varav -1 452 KSEK 
(-1 488) under fjärde kvartalet 

• Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,28) varav -0,03 SEK (-0,04) under 
fjärde kvartalet 

• Kassaflödet uppgick till 107 500 KSEK (-37 750) varav 128 465 KSEK 
(-8 004) under fjärde kvartalet 
 

Endomines affärsidé är att  
• Långsiktigt driva och utveckla Pampalogruvan och övriga guldförekomster längs 

den Karelska Guldlinjen 

• Genom fortsatt prospektering och förvärv eller samarbeten öka Bolagets 
mineraltillgångar och malmreserver, 

• Inom i första hand de nordiska länderna undersöka och förädla ytterligare 
mineralförekomster till malmer och kommersialisera dessa. 

 

Sammandrag av väsentliga händelser under fjärde kvartalet   
• Företrädesemissionen på 179 MSEK fullföljdes i enlighet med godkännandet från 

extra bolagsstämman den 12 november 2009. Därmed säkerställdes finansieringen 
av investeringen i Pampalo guldgruva. 

• Investeringen i Pampalo guldgruva framskrider planenligt. 

o Beställning har lämnats till Metso Minerals (Sala) AB avseende väsentlig 
processutrustning  

o Avtal har upprättats med Ahma-Insinöörit Oy omfattande projektledning och 
övervakning av alla mark-, byggnads- och konstruktionsarbeten samt 
installation av utrustning.  

o Byggnationen av sandmagasin och klarningsdamm samt 
grundläggningsarbeten för anrikningsverket pågår enligt plan 

o Ett avtal om byggnation av kraftledning till guldgruvan i Pampalo har 
undertecknas, vilket tryggar elförsörjningen vid produktionsstarten 

o Ett 292 hektar stort markområde runt Pampalogruvan har förvärvats.
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• Avtal om långfristig guldprissäkring har upprättats. 

• Västra Finlands miljöcentral har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för 
ilmenitprojektet i Mellersta Österbotten. 

• Personaloptionsprogram enligt beslut på extra bolagsstämma lanserades 

 
Övriga väsentliga händelser under helåret 2009   
 
Uppdaterade beräkningar av malmreserver  

En beräkning av malmreserverna i förekomsterna längs den Karelska Guldlinjen visade att 
dessa ökat med 90% mot tidigare beräkningar och uppgår nu till drygt 1 378 kton 
klassificerade som bevisad och sannolik malm med en genomsnittlig halt på 4,5 gram guld 
per ton (198 480 oz). 

 

Förekomst Klassificering Kiloton Halt (g/ton) Metod
oz kg

Pampalo Lager 22 4,0 2 829 88 JORC
Pampalo Bevisad 285 5,6 51 587 1 605 JORC
Pampalo Sannolik 541 4,1 70 617 2 196 JORC
Pampalo summa 848 4,6 125 033 3 889

Hosko Bevisad 13 8,5 3 547 110 JORC
Hosko Sannolik 116 10,0 37 239 1 158 JORC
Hosko summa 129 9,9 40 786 1 268

Rämepuro Sannolik 134 3,9 16 699 519 JORC

Pampalo East Sannolik 200 1,5 9 524 296 JORC

Muurinsuo Sannolik 67 3,0 6 438 200 JORC

Totalt 1 378 4,5 198 480 6 172

Guld

Endomines malmreserver

 
 

Vid den planerade gruvproduktionen (230 kt per år) medger det totala tonnaget cirka sex 
års brytning. 

 
Övriga händelser  

• Det finska Arbets- och Näringsministeriet beslutade att tilldela Endomines 
26 MSEK (2,5 MEUR) i investeringsbidrag. 

• Nasdaq OMX beviljade Endomines AB:s ansökan om uppgradering till First North 
Premier. 

• Markus Ekberg tillträdde som ny VD från augusti 2009. 

• Endomines Oy fick i augusti en lånegaranti om 6 MEUR från Finnvera. 
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2009  
 
 
Avtal om projektfinansiering 
För att möjliggöra finansieringen av anläggningarna som krävs för guldproduktionen i 
Pampalo har Endomines den 9 oktober ingått avtal om projektfinansieringslån med 
Nordea. Låneutrymmet uppgår till 8 MEUR (82 MSEK). Lånet löper fram till 31 december 
2015 enligt sedvanliga villkor för projektfinansieringslån. Villkoren inkluderar s.k. finansiella 
kovenanter såsom krav på soliditet, likviditet  och nyckeltal som baserar sig på 
kassaflöden i relation till räntebärande skulder. 

Enligt avtalet med Nordea Bank Finland ålades Endomines att genom Nordea Bank 
Finland hedga minst 50 procent av den förväntade exponeringen avseende förändringar i 
guldpriset samt minst 50 procent av den förväntade räntekostnaden. 

Som säkerhet för lånet beviljade Finnvera en kreditgaranti på 6 MEUR. Utöver företags- 
och fastighetsinteckningar i dotterbolaget Endomines Oy har moderbolaget lämnat borgen 
såsom för egen skuld.  
 
Företrädesemissionen på 179 MSEK 
I enlighet med villkoren för projektfinansieringslånet från Nordea genomförde Endomines 
en företrädesemission. Vid emissionen som godkändes på extra stämma den 
12 november 2009 fyrdubblades bolagets aktieantal. Emissionslikviden uppgick till 
179 MSEK och inbringade 158 MSEK efter emissionskostnader. Genom emissionen 
tillkom 55 miljoner nya aktier samt 6,1 miljoner teckningsoptioner. En teckningsoption 
berättigar till teckning av en aktie i Endomines AB till en teckningskurs om 5 kronor per 
aktie. Teckningstiden är från 15 november till 15 december 2010. Företrädesemissionen, 
som övertecknades med 33 %, säkerställde finansieringen av Pampaloprojektet.    
 
Pampalo-projektet  
I och med att finansieringen säkerställts kunde beslutet att exploatera 
Pampaloförekomsten fattas och verkställandet påbörjas. Den totala investeringen i 
Pampaloprojektet beräknas uppgår till 21,1 MEUR (ca 217 MSEK):  
 
Investeringar 2009-2010 MEUR
Anrikningsverk 5,9
Kraftförsörjning 3,0
Byggnader 1,9
Tekniska konsulter och projektledning 1,7
Utbyggnad av gruva 1,6
Sandmagasin 1,1
Kross 1,1
Förvärv mark 0,5
Övrigt 1,0
Kostnadsreserv 1,0
Bolagskostnader 2,4
Totalt 21,1  
 
Endomines har den 22 oktober lämnat en beställning till Metso Minerals (Sala) AB 
avseende leveranser av processutrustning till Pampalo. Denna grundar sig på den 
avsiktsförklaring mellan Endomines Oy och Metso Minerals AB som publicerades i juli 
2009 och inkluderar kvarn, gravimetrisk anrikningskrets samt flotationsenheter och 
förtjockare. Metso Minerals är en av de världsledande leverantörerna av processutrustning 
till gruvindustrin. 
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Endomines Oy har också undertecknat ett konsultavtal med finska Ahma Insinöörit Oy. 
Detta omfattar projektledning och övervakning av alla mark-, byggnads- och 
konstruktionsarbeten samt installation av utrustning i enlighet med Bolagets planer. 

Den 22 oktober inleddes byggnationen av sandmagasin och klarningsdamm samt 
grundläggningsarbeten för anrikningsverket. Arbetet utförs av Kesälahden Maansiirto Oy, 
ett av de ledande schaktföretagen i Finland. 

I november tecknade Endomines avtal om byggnation av en 46 km lång kraftledning på 
45 kV till Pampalogruvan. Denna kommer att vara färdigbyggd före utgången av 2010 
vilket möjliggör att gällande tidsplan kan hållas, dvs. testproduktion av guld under sista 
kvartalet 2010 och full produktion under första kvartalet 2011. Endomines Oy kommer att 
vara ensam ägare av den nya kraftledningen.  Kapaciteten medger en framtida expansion 
av processverket. Totalt kommer en produktion på upp till 600 kton malm per år att vara 
möjlig. 

Endomines har i december slutfört förvärvet av ett 292 hektar stort markområde inom den 
296 hektar stora bearbetningskoncessionen för Pampaloförekomsten. Marken köptes av 
finska statens skogsbruksorganisation Forststyrelsen. Den lilla återstående landarealen 
utanför gruvdriftkoncessionen innehas av privata markägare och har inte någon inverkan 
på den planerade utvecklingen av Pampalo underjordsgruva och bearbetningsanläggning. 
 
Kassaflödessäkring av guldpris 
Enligt avtalet om projektfinansiering med Nordea Bank Finland ålades Endomines att 
genom Nordea Bank Finland hedga minst 50 procent av den förväntade exponeringen 
avseende förändringar i guldpriset. Endomines ingick i den 2 december 2009 avtal om 
säkring av guldpris. Genom avtalet erhåller Endomines ett fast pris avseende 84 400 oz 
guld. Detta motsvarar 50 % av den planerade guldproduktionen i Pampalo från  tredje 
kvartalet 2011 till och med fjärde kvartalet 2015. Det fasta priset fastställdes med en 
metallswap till 843 EUR/oz (eller 5 % över avistapriset). Det fasta priset motsvarade 
1 271 USD/oz till den valutakurs som rådde på avtalsdagen. För att valutasäkra intäkterna 
i EUR fastställdes priset i EUR. 
  
Beslut om inrättande av personaloptionsprogram  
Vid extrastämman den 12 november beslöt att inrätta ett personaloptionsprogram. Mer 
information personaloptionsprogrammet finns under rubriken ”Övrigt”, sid 7. 
  
Kalvinit  
Västra Finlands miljöcentral har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för ilmenitprojektet 
i Mellersta Österbotten.  
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Väsentliga händelser efter årets utgång 
 
Endomines teckningsoptioner av serie 2009/2010 togs upp till handel den 13 januari 2010. 
Handel med teckningsoptioner kommer att pågå fram till och med den 10 december 2010. 

Endomines har påbörjat ett rekryterings- och utbildningsprogram för blivande 
processoperatörer vid Pampalo guldgruva. Programmet sker i samarbete med Norra 
Karelens Arbetsförmedling. Ansvarig organisatör är Norra Karelens samkommunala 
utbildnings- och skolningskonsortium. Programmet, som består av en teoretisk och en 
praktisk del, kommer att pågå i sammanlagt 9 månader. Under de 3 sista 
utbildningsmånaderna medverkar deltagarna vid installationen av processutrustning i 
verket. 
 
 
Finansiell information för koncernen 
 
Omsättning och resultat 
 
Fjärde kvartalet 2009 
Koncernen redovisar ingen omsättning. 

Under fjärde kvartalet uppgick koncernens resultat efter finansnetto till -6 052 KSEK (-
1 488), varav rörelseresultat -5 268 KSEK (-3 178) och finansnetto -784 KSEK (1 690). 
Summa totalresultat uppgick till 7 280 KSEK (20 711). Totalresultatet inkluderar vinster på 
kassaflödessäkringar 10 994 KSEK (-), kostnader för inkomstskatter -2 858 KSEK (-) samt 
positiva omräkningsdifferenser 596 KSEK (22 199).   
 
Helåret 2009 
Koncernen redovisar ingen omsättning. 

Koncernens resultat efter finansnetto för helåret 2009 uppgick till   -18 373 KSEK (-9 488). 
Verksamheten har fokuserats på förberedelser inför investeringsbeslutet i Pampalo som 
fattades den 9 oktober 2009 och därefter på genomförande av densamma. 

Rörelseresultatet efter personalkostnader om 8 593 KSEK (5 611) och övriga externa 
kostnader om 7 597 KSEK (6 089) samt avskrivningar om 788 KSEK (654) uppgick till   -
16 978 KSEK (-12 158). Ökade personalkostnader hänför sig främst till  nyanställningar i 
koncernledningen samt nyrekryteringar i Pampaloprojektet. 

Finansnettot uppgick till -1 395 KSEK (2 670). På grund av lägre ränteläge under 2009 i 
kombination med minskade likvida medel sjönk ränteintäkterna till 98 KSEK (4 365). 
Samtidigt blev valutakursförlusterna något högre än under föregående års motsvarande 
period. Resultatet efter finansnetto uppgick till -18 373 KSEK (-9 488). Inkomstskatterna 
på 4 600 KSEK (-) minskade förlusten efter skatt till -13 773 KSEK (-9 488). 
Inkomstskatterna hänför sig till tidigare ej upptagna uppskjutna skattefordringar avseende 
förlustavdrag. Ändringen beror på att ledningen bedömer att dessa kan utnyttjas då 
gruvproduktionen och guldförsäljningen inleds   år 2011. 

Inom övrigt totalresultat redovisas intäkter och kostnader hänförliga till  
kassaflödessäkringar samt valutakursdifferenser avseende utländska dotterbolags 
omräkning till svenska kronor. Den orealiserade vinsten på bolagets kassaflödessäkring 
uppgick till 10 994 KSEK (-). Skatten på denna uppgick till -2 858 KSEK (-) samt 
valutakursdifferenserna till -13 203 KSEK (27 606). Summa övrigt totalresultat uppgick 
således till -5 067 KSEK (27 606). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,38 SEK (-0,28). 
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Investeringar i anläggningstillgångar  
 
Fjärde kvartalet 2009 
Investeringarna under det fjärde kvartalet uppgick till 22 652 KSEK (8 528) och avser 
Pampalo-projektet. 
 
Helåret 2009 
Totala investeringarna i anläggningstillgångar under året uppgick till 36 428 KSEK  
(30 037). 

Investeringar i immateriella tillgångar (prospekterings- och utvecklingsutgifter) uppgick till 
4 998 KSEK (26 663) och avser undersökningsarbeten inom Bolagets guldförekomster 
och i mindre omfattning i ilmenitförekomsterna . Minskningen hänför sig helt och hållet till 
Bolagets fokusering på Pampalo-projektet. 

Investeringar avseende materiella tillgångar uppgick till 30 366 KSEK (3 374) och avsåg 
huvudsakligen Pampalo-projektets investeringar. 

De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 1 064 KSEK (-) och avsåg en 
pantsättning av likvida medel i enlighet med villkoren i miljötillståndet för Pampalogruvan. 
 
Likviditet och kassaflöde 
Koncernens likvida medel uppgick vid årets utgång till 139 173 KSEK (31 820). Av 
ökningen i likvida medel avsåg 158 419 KSEK nettolikvid från nyemissionen. Kassaflödet 
för den löpande verksamheten uppgick till -14 491 KSEK (-7 713). Investeringarna uppgick 
till 36 428 KSEK (30 037).  
 
Finansiell ställning 
Soliditeten vid kvartalets utgång uppgick till 93 procent (91). Koncernens egna kapital 
uppgick till 368 283 KSEK (228 704), vilket motsvarar 5,02 SEK (6,47) per aktie. Ökningen 
i eget kapital uppgick till totalt 139 579 KSEK, varav nyemission 158 419 KSEK, årets 
resultat -13 773 KSEK och övrigt totalresultat – 5 067. 
 
Finansiell information för moderbolaget för helåret  2009 
 
Moderbolagets nettoomsättning på 907 KSEK (-) består av fakturerade koncerntjänster. 
Resultatet efter finansnetto uppgick till -7 275 KSEK (-5 479). Personalkostnaderna 
uppgick till 2 798 KSEK (1 689) och övriga externa kostnader till 4 710 KSEK (4 527) och 
finansnettot till -668 KSEK (739). 
Likvida medel i moderbolaget ökade med 109 258 KSEK och uppgick vid årets slut till 
137 694 KSEK (28 696). Emissionslikviden efter emissionskostnader uppgick till netto 
158 419 KSEK (-) medan utlåning till och återbetalning av lån från dotterbolag uppgick till 
40 192 KSEK. Under året grundades dotterbolaget Endomines Förvaltning AB med syfte 
att äga de teckningsoptioner som emitterades i samband med utgivande av 
personaloptioner. Resterande kassaflöde avser normala rörelsekostnader. 
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Övrigt 
 
Beslut om sänkning av kvotvärdet på aktien vid extr a stämma 12 november 
Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen vad avser kapitalgränserna i 
syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet. Bolagsstämman beslutade vidare om en 
minskning av aktiekapitalet med 36 671 742 kronor, utan indragning av aktier, för 
avsättning till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman. Genom beslutet 
sänktes aktiens kvotvärde till 3 SEK. 
 
Beslut om inrättande av personaloptionsprogram vid extra stämma 12 
november 
Bolagsstämman beslutade om att inrätta ett personaloptionsprogram i enlighet med 
styrelsens förslag. Personaloptionsprogrammet ersätter det personaloptionsprogram som 
antogs vid årsstämman 2009, vilket förföll outnyttjat den 30 september 2009. Det nya 
personaloptionsprogrammets villkor överensstämmer i allt väsentligt med det program som 
antogs på årsstämman 2009. 

Programmet omfattar högst åtta anställda i Sverige och Finland. Högst 1 807 991  
personaloptioner kan utges, som säkerställs med motsvarande antal teckningsoptioner, 
samt därutöver ytterligare högst 71 009 teckningsoptioner för täckande av uppkommande 
kostnader för programmen (sociala avgifter). Ökningen av bolagets aktiekapital kommer 
vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till 
5 637 000 kronor. Baserat på totalt antal utestående aktier efter full teckning av de aktier 
som emitteras i företrädesemissionen ovan, blir utspädningen till följd av 
personaloptionsprogrammet högst 2,5 procent av aktiekapitalet i bolaget vid fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Bolagets resultat per aktie påverkas ej vid 
utställandet av optionsprogrammet då personaloptionens lösenpris överstiger aktuell 
börskurs vid tidpunkten för utställandet. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Till gruv- och prospekteringsbolags verksamhet hör olika tekniska, affärsmässiga och 
finansiella risker. Olika omständigheter kan försena eller förhindra exploatering av en 
förekomst. I Bolagets senaste årsredovisning har risker och osäkerhetsfaktorer beskrivits 
mer ingående på sidorna 15 och 25. 
 
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 2008. Delårsrapporten har upprättats med 
tillämpning av samma redovisningsprinciper som i årsredovisning för 2008. 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering). Omarbetade 
IAS 1 (Utformning av finansiella rapporter) tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen 
har påverkat Endomines redovisning retroaktivt från den 31 december 2007. Ändringen 
medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital 
numera redovisas i koncernens rapport över totalresultatet. I Endomines avser ändringen 
jämfört med resultaträkningen enligt tidigare principer enbart omräkningsdifferensen 
avseende förvärvade rörelsetillgångar. 

Bolaget tillämpar IAS 23 (Låneutgifter) avseende kostnader hänförliga till den externa 
upplåning som gjorts för att finansiera kommande investering i gruva och anrikningsverk. 

Enligt bolagets bedömning kvalificerar sig avtalet om säkring av framtida guldpris med 
reglerna om säkringsredovisning (IAS 39). Enligt denna redovisningsprincip rapporteras 
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alla orealiserade vinster och förluster under övrigt totalresultat. I denna rapport redovisar 
Endomines en orealiserad vinst, hänförlig till minskningen av guldpriset per 31 december 
2009 jämfört med avtalsdatumet den 2 december 2009. 

Vid beräkning av antal aktier för beräkning av resultat per aktie samt eget kapital per aktie 
har aktieantalet påverkats av ett fondemissionselement i företrädesemissionen 2009 då 
aktier emitterades till en betydlig underkurs jämfört med marknadsvärdet vid 
emissionstidpunkten. Justeringsfaktorn blev 1,85 och har beräknats i enlighet med IAS 33 
(Resultat per aktie).  
 
Segmentrapportering 
Endomines verkar inom rörelsegrenen prospektering efter och utvärdering av 
mineraltillgångar samt exploatering av dessa. Företagets geografiska område är Finland. 
 
Personal 
Koncernen hade vid årets slut 10 anställda. Genomsnittligt antal anställda uppgick för 
helåret till 8 (10). 
 
Närståendetransaktioner 
Kostnader för tjänster fakturerade genom bolag där styrelseledamot och tidigare VD är 
anställd avsåg VD-tjänster fram till 31 juli 2009. Från och med den 1 augusti 2009 t o m 31 
juli 2010 gäller ett nytt avtal. Under avtalstiden är Timo Lindborg kontrakterad som 
strategisk konsult på deltid med samma ersättningsnivå som i VD-avtalet. Kostnaden för 
samtliga tjänster uppgick under året till 1 908 (1 297) KSEK. Årets utfall inkluderar 
motsvarande 50 procent av återstående fakturering avseende 2010 på grund av att 
konsultersättningen värderats till ett bedömt marknadspris. 
 
Granskning av tekniskt innehåll 
Endomines AB:s 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 
1 346 382 aktier (1,84 % av totala antalet aktier) i Endomines AB. 
 
Granskning av revisor 
Endomines AB:s revisor har inte granskat denna bokslutskommuniké. 
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Utdelning  

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009. 
 
Kommande ekonomisk information 
Årsredovisning för år 2009 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med 
6 april 2010. 
Årsstämma kommer preliminärt att hållas den 20 april 2010. En separat kallelse publiceras 
senast 4 veckor före slutligt datum för årsstämma. 
Delårsrapporter publiceras: 

-13 maj kvartal 1 
-16 augusti kvartal 2 
- 8 november kvartal 3 
 

De publicerade finansiella rapporterna finns även som pdf-format för nerladdning på 
bolagets webbsida (www.endomines.com). 
 

 
Stockholm   23 februari 2020 

 
 

Endomines AB (Publ) 
 
 
 

Karl-Axel Waplan   Markus Ekberg 
Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 

 
 
 

Carina Hellemaa Lisbeth Godin Jonasson Timo Lindborg 
 
 
 

Tuomo Mäkelä Lars-Göran Ohlsson Per Torell 
 
 

 
Ytterligare information vänligen kontakta: Markus Ekberg, verkställande direktör  
 mobil: +358-40-706 48 50. 
 

- -   - 
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Endomines AB (publ) prospekterar och utvecklar mineralfyndigheter i Finland. Bolaget 
äger undersökningstillstånd och/eller bearbetningskoncessioner för samtliga kända 
guldfyndigheter längs den Karelska Guldlinjen. Bland annat äger man Pampalogruvan, i 
vilken Bolaget har målsättningen att återuppta drift under 2010. Endomines har dessutom 
undersökningstillstånd för ett antal guldfyndigheter i finska Lappland. Utöver guld 
fokuserar bolaget på industrimineralet ilmenit, som visar stabil efterfrågetillväxt och 
prisutveckling. Dessa ilmenitfyndigheter är belägna i mellersta Österbotten. 

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för 
publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineralresurserna 
enligt JORC- eller NI 43101-koderna som båda är internationellt accepterade. Endomines 
tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av den 
Europeiska Unionen. Därmed ökar möjligheterna att jämföra Bolaget med utländska 
prospekterings- och gruvbolag. 

Aktien I Endomines AB noteras på OMX First North Premier listan i Stockholm under ticker 
ENDO. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant. 

Läs mer om Endomines pressmeddelanden på http://www.endomines.com/news 



 

Bokslutskommuniké 2009 sid 11 av 15 

 

Koncernens totalresultatrapporter, KSEK 
 

2 009 2 008 2 009 2 008

Summa intäkter – 196 – 196

Kostnader för ersättningar till anställda -2 799 -1 607 -8 593 -5 611

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -194 -182 -788 -654

Övriga kostnader -2 275 -1 585 -7 597 -6 089

Rörelseresultat -5 268 -3 178 -16 978 -12 158

Finansiella intäkter 6 2 844 98 4 365

Finansiella kostnader -790 -1 154 -1 493 -1 695

Finansiella poster-netto -784 1 690 -1 395 2 670

Resultat före skatt -6 052 -1 488 -18 373 -9 488

Inkomstskatt 4 600 – 4 600 –

Periodens resultat -1 452 -1 488 -13 773 -9 488

Kassaflödessäkringar 10 994 – 10 994 –

Valutakursdifferenser 596 22 199 -13 203 27 606

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat -2 858 – -2 858 –

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skat t 8 732 22 199 -5 067 27 606

Summa totalresultat för perioden 7 280 20 711 -18 840 18 118

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -1 452 -1 488 -13 773 -9 488

Minoritetsintresse – – – –

-1 452 -1 488 -13 773 -9 488

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 7 280 20 711 -18 840 18 118

Minoritetsintresse – – – –

7 280 20 711 -18 840 18 118

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt t ill

moderföretagets aktieägare under perioden

Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,03 -0,04 -0,38 -0,28

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,03 -0,04 -0,38 -0,28

Antal aktier (tusental):

  Vid periodens utgång, st 73 343 33 921 73 343 33 921

  Genomsnitt före utspädningseffekt, st 43 348 33 921 36 297 33 921

  Genomsnitt efter utspädningseffekt, st 43 348 33 921 36 297 33 921

Okt - Dec Helår
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 Koncernens balansrapporter, KSEK 
 

31 dec 31 dec

2 009 2 008

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 200 471 212 558

Materiella anläggningstillgångar 32 140 5 757

Finansiella anläggningstillgångar 13 298 –

Summa anläggningstillgångar 245 909 218 315

Kortfristiga fordringar 12 267 1 530

Likvida medel och kortfristiga placeringar 139 173 31 820

Summa omsättningstillgångar 151 440 33 350

Summa tillgångar 397 349 251 665

Eget kapital och skulder

Eget kapital 368 283 228 704

Långfristiga skulder 18 155 18 522

Kortfristiga skulder 10 911 4 439

Summa eget kapital och skulder 397 349 251 665   
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Koncernens rapporter över förändringar i eget kapit al, KSEK 
 

Övrigt till- Balanse- Summa

Aktie- skjutet eget rade vinst- eget

kapital kapital Reserver medel kapital

Ingående balans 1 Januari 2008 91 679 128 344 3 780 -13 217 210 586

Totalresultat

Periodens resultat – – – -9 488 -9 488

Övrigt totalresultat för perioden – – 27 606 – 27 606

Summa totalresultat för perioden – – 27 606 -9 488 18 118

Ingående balans 1 Januari 2009 91 679 128 344 31 386 -22 705 228 704

Totalresultat

Periodens resultat – – – -13 773 -13 773

Övrigt totalresultat för perioden – – -4 285 -782 -5 067

Summa totalresultat för perioden – – -4 285 -14 555 -18 840

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, brutto 165 023 13 752 – – 178 775

Nyemission, emissionskostnader -20 356 -20 356

Övrig ändring av aktiekapitalet -36 672 36 672 - –

Utgående balans 31 december 2009 220 030 158 412 27 101 -37 260 368 283  
  
 
Vissa nyckeltal 
 

Helår Helår

2 009 2 008

Sysselsatt kapital vid slutet av perioden 381 008 242 277

Soliditet, % 92,7 90,9

Aktiedata

   Resultat/aktie, SEK -0,38 -0,28

   Eget kapital/aktie, SEK 5,02 6,74

Antal anställda (genomsnitt), personer 8 10   
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Koncernens kassaflödesrapporter, KSEK  
 

2 009 2 008 2 009 2 008

Den löpande verksamheten

Summa totalresultat före skatt 5 538 20 711 -20 582 18 118

Avskrivningar som belastat resultatet 194 182 788 654

Omräkningsdifferenser -596 -22 199 13 203 -27 606

Förändringar i värdet av finansiella instrument -10 994 – -10 994 –

Övriga poster 947 -1 173 1 461 -526

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -4 911 -2 479 -16 124 -9 360

Förändring av rörelsekapital -2 391 3 003 1 633 1 647

Kassaflöde från löpande verksamhet -7 302 524 -14 491 -7 713

Köp av immateriella anläggningstillgångar 514 -7 755 -4 998 -26 663

Köp av materiella anläggningstillgångar -23 175 -773 -30 366 -3 374

Förvärv av finansiella tillgångar 9 – -1 064 –

Kassaflöde från investeringsverksamhet -22 652 -8 528 -36 428 -30 037

Kassaflöde före finansieringsverksamhet -29 954 -8 004 -50 919 -37 750

Nyemission, netto kontant 158 419 – 158 419 –

Kassaflöde från finansieringssverksamhet 158 419 – 158 419 –

Periodens kassaflöde 128 465 -8 004 107 500 -37 750

Likvida medel vid periodens början 10 733 39 447 31 820 69 146

Periodens kassaflöde 128 465 -8 004 107 500 -37 750

Kursdifferens i likvida medel -25 377 -147 424

Likvida medel vid periodens slut 139 173 31 820 139 173 31 820

Okt - Dec Helår
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 Moderbolagets resultaträkning, KSEK  
 

2 009 2 008 2 009 2 008

Nettoomsättning 288 – 907 –

Övriga externa kostnader -1 593 -1 964 -4 710 -4 527

Personalkostnader -253 444 -2 798 -1 689

Avskrivningar -1 -2 -6 -2

Rörelseresultat -1 559 -1 522 -6 607 -6 218

Finansiella intäkter 223 350 405 1 865

Finansiella kostnader -598 -847 -1 073 -1 126

Finansiella poster-netto -375 -497 -668 739

Resultat före skatt -1 934 -2 019 -7 275 -5 479

Inkomstskatt – – – –

Periodens resultat -1 934 -2 019 -7 275 -5 479

Okt - Dec Helår

 
 
 
Moderbolagets balansräkning, KSEK 
 

31 dec 31 dec

2 009 2 008

Tillgångar

Andelar i koncernföretag 167 553 167 453

Övriga anläggningstillgångar 14 16

Summa anläggningstillgångar 167 567 167 469

Koncernfordringar 35 882 –

Övriga fordringar 3 991 260

Likvida medel och kortfristiga placeringar 137 694 28 436

Summa omsättningstillgångar 177 567 28 696

Summa tillgångar 345 134 196 165

Eget kapital och skulder

Eget kapital 337 862 186 718

Koncernskulder 3 588 7 898

Övriga skulder 3 684 1 549

Summa skulder och eget kapital 345 134 196 165   


