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ENDOMINES AB (PUBL) 

 

KVARTALSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010 

 

Sammandrag av väsentliga händelser 

Pampalo Guldgruva: 

 Byggandet av Pampalo Guldgruva framskrider i enlighet med planen med mindre 

kostnadsöverskridningar som hänför sig till kvalitetsförbättringar avseende krosskrets och 

eget laboratorium vid gruvan. 

 Resultaten från den detaljerade kärnborrningen under jord erhölls i april och området för de 

två till tre första årens gruvproduktion definierades.  

 Alla mer omfattande byggnadsarbeten var klara under maj månad.  

 Installationen av processutrustningen påbörjades planenligt i maj. 

 Den 19 juni hölls en aktieägardag vid Pampalo Guldgruva. 

KONCERNEN: 

 Gruvingenjör (MSC) Rauno Pitkänen valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman i april.   

 Bolaget redovisar ingen nettoomsättning under den inledande  investeringsperioden i 

Pampalo Guldgruva. 

 Resultat efter skatt uppgick till -61 867 KSEK (-6 553), varav andra kvartalet  -53 114 KSEK (-

3 512). 

 Endomines styrelse har beslutat att skriva ned värdet på investeringen i ilmenittillgångarna 

med 44 993 KSEK. 

 Resultat per aktie uppgick till -0,84 SEK (-0,19), varav andra kvartalet -0,72 SEK   (-0,10) 

 Bruttoinvesteringarna uppgick till 87 387 KSEK (7 053), varav under andra kvartalet 46 433 

KSEK (2 034) 

 Periodens totala kassaflöde uppgick till -57 033 KSEK (-14 667), varav andra kvartalet -14 022 

KSEK (-5 005) 

 På grund av främst ett stärkt guldpris i dollar och en svagare euro uppgick Bolagets 

kassaflödessäkringar avseende guldpris samt ränta vid kvartalets slut till – 168 169 KSEK. 

Väsentliga händelser under andra kvartalet   

Uppbygganden av Pampalo Guldgruvan fortskred med hög effektivitet under andra kvartalet 2010.  

Alla analysresultat av kärnsektioner från borrningskampanjen, som omfattade 43 hål         (2 727 m) 

under jord i Pampalogruvan, erhölls i april. Resultaten bekräftar att den aktuella tidplanen, med 

testproduktion i slutet av 2010 och fullskalig produktion under första kvartalet 2011, kan hållas. 

Den avslutade borrningskampanjen möjliggör brytning ned till 320 meters nivå utan ytterligare 

diamantborrning. Malm för de närmaste två till tre årens planerade produktion har nu definierats. 

Resultaten av den genomförda kärnborrningen kommer att ingå i den pågående 

malmreservsberäkning som görs av en oberoende kvalificerad konsult.  
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Trots en mycket kall vinter kunde alla mer omfattande byggnadsarbeten avslutas i maj i  enlighet 

med tidplanen. Under maj månad anlände också den första leveransen av processutrustning från 

Metso Minerals (Sala) AB. Alla leveranser och installationer följer tidplanen för projektet. 

Underjordsarbeten i gruvan har omfattat ortdrivning i såväl malm som gråberg samt stigortsdrivning 

för ventilationsschakt. Malmen från ortdrivningen har regelbundet provtagits och analyserats. 

Resultatet bekräftar att guldhalterna inom varje område överensstämmer med de i förhand 

beräknade halterna. Malmen från tillredningen kommer att lagras tills anrikningsverket kan tas i drift.  

Byggandet av den 47 kilometer långa kraftlinjen från Ratilanvaara till Pampalogruvan fortskrider 

planenligt. Den förväntas vara färdigställd i god tid före årsskiftet, vilket möjliggör effektiv 

testproduktion under sista kvartalet 2010.  

Aktieägardagen den 19 juni besöktes av ca 50 aktieägare från både Finland och Sverige. 

Under andra kvartalet skedde en olycka i gruvan. En gruvarbetare, anställd hos en extern 

entreprenör, skadade en fingerspets vilket ledde till tre dagars sjukfrånvaro. Den totala arbetsstyrkan 

uppgick under perioden till i genomsnitt 61 personer (15 anställda i Bolaget och 46 i 

entreprenörföretag).  

Nedskrivning av ilmenittillgångarna 

Endomines styrelse har nyligen genomfört en grundlig marknadsundersökning och analys av Karleby 

ilmenitfyndigheterna i finska Österbotten. Även externa konsulter anlitades. Som ett resultat av 

detta arbete och främst på grund av att man under överskådlig framtid inte avser sig kunna allokera 

tillräcklig finansiering till både fortsatt prospekteringsarbete inom ilmenitverksamheten samt 

investering i produktionsanläggningar beslutade styrelsen om att skriva ned värdet av 

ilmenittillgångarna med 44 993 KSEK. Endomines kommer att utvärdera olika möjligheter för den 

fortsatta verksamheten (”joint-venture” eller ”outfarming”).   

Utsikter 2010 

Färdigställande av Pampalogruvan fortsätter enligt tidsplan och budget. Testproduktionen förväntas 

inledas i slutet av 2010 och följas av fullskalig produktion under första kvartalet 2011. 

Underjordsarbetena i gruvan fortsätter i enlighet med projektplanen. Den första pallbrytningen med 

långhål påbörjas i september. Denna kommer att följas av  fortsatt ortdrivning i gråberg och malm 

samt ytterligare pallbrytning av malm.  Målsättningen är att producera ett malmlager ovan jord  som 

motsvarar cirka tre till fyra månaders produktion. Avsikten är att detta lager skall säkra malm för 

produktionsstarten och bidraga till att nå produktionsmålet för första året. 

Effekter från kassaflödessäkringar 

Marknadsvärdet för kassaflödessäkringarna kommer att variera i framtiden på grund av fluktuationer 

i valutakursen mellan USD och EUR samt guldpriset. Säkringsprogrammen realiseras först under de 

kvartal som de berör. Det realiserade resultatet för Endomines kommer att basera sig på en 

kombination av rörelsens kostnader, produktionsvolym, säkringspriset samt marknadsvärdet på guld. 

Genom att 50 procent av guldproduktionen är säkrad kvarstår även en möjlighet att göra vinster på 

resterande produktion om guldpriset i USD är fortsatt hög och EUR är fortsatt svag eftersom 

rörelsekostnaderna är i euro och denna produktion säljs i dollar. 
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Personal 

Inom kort kommer personalantalet inom produktionen att öka då pågående inskolningsprogram 

avslutas och de utbildade personerna anställs vid Pampalogruvan.  

Finansiell information för koncernen 

Nyckeltal 
Resultaträkning, nyckeltal

Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun

KSEK 2010 2009 2010 2009

Summa intäkter – – – –

Nedskrivning av investering i ilmenitverksamheten -44 993 – -44 993 –

Övrigt rörelseresultat -5 631 -3 375 -10 994 -6 273

Rörelseresultat -50 624 -3 375 -55 987 -6 273

Resultat före skatt -54 089 -3 512 -63 139 -6 553

Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,72 -0,10 -0,84 -0,19  

 

Kommentarer till resultatet för andra kvartalet 2010 och januari-juni 2010 

Investeringarna i Pampalo guldgruva följer såväl tidplan som budget vilket innebär testproduktion i 

slutet av 2010 och fullskalig produktion under första kvartalet 2011. Koncernen redovisar därmed 

ingen omsättning under denna inledande investeringsfas.  

Under andra kvartalet 2010 uppgick koncernens resultat före skatt till -54 089 KSEK (-3 512), varav 

rörelseresultat -50 624 KSEK (-3 375) och finansnetto -3 465 KSEK  (-137). Rörelseresultatet 

inkluderar en nedskrivning av ilmenittillgångarna med 44 993 KSEK, se kommentarer i avsnittet 

”Nedskrivning av ilmenittillgångarna” ovan. Det jämförbara rörelseresultatet uppgick till -5 631 KSEK 

(-3 375). 

Under perioden januari-juni 2010 uppgick koncernens resultat före skatt till -63 139 KSEK (-6 553), 

varav rörelseresultat -55 987 KSEK (-6 273) och finansnetto -7 152 KSEK  (-280). Exklusive 

ovannämnda nedskrivning på 44 993 KSEK uppgick det jämförbara rörelseresultatet till -10 994 KSEK 

(-6 273). Ökningen i kostnaderna beror främst på ökade personalkostnader i Finland samt övriga 

löpande kostnader i Pampalogruvan, som inte aktiveras som investeringar i anläggningstillgångar.  

Finansiella poster och resultat per aktie 

De finansiella intäkterna för andra kvartalet uppgick till 180 KSEK (13) och för perioden januari-juni 

2010 till 3 327 KSEK (91). I mars 2010 efterskänkte finska staten ett lån på 237 KEUR, vilket 

tillsammans med tidigare redovisade räntekostnader resulterade i en engångsintäkt på 3 180 KSEK.  

De finansiella kostnaderna ökade främst beroende på kursförluster avseende moderbolagets 

fordringar från koncernen. Fordringarna är i EUR och kursförlusten beror på kronans förstärkning 

jämfört med euron. De finansiella kostnaderna uppgick under andra kvartalet till 3 645 KSEK (150) 

och under perioden januari-juni till 10 479 KSEK (371). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för andra kvartalet till -0,72 SEK (-0,10) och för 

perioden januari-juni 2010 till -0,84 SEK (-0,19). Rensat för engångsposter på -44 993 KSEK uppgick 

resultatet per aktie till -0,11 SEK för kvartalet respektive -0,25 SEK för perioden januari-juni 2010. 
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Kommentarer till övrigt totalresultat 

Övrigt totalresultat för andra kvartalet 2010 uppgick till -110 739 KSEK (-3 062) och för perioden 

januari-juni 2010 till -144 807 KSEK (-1 602). Övrigt totalresultat inkluderar omräkningsdifferenser 

samt orealiserade förluster på kassaflödessäkringar minskat med skatter avseende dessa poster. 

Omräkningsdifferenserna för andra kvartalet uppgick till på 368 KSEK (-3 062) och för perioden 

januari-juni 2010 till -9 056 (-1 602). Omräkningsdifferenserna beror på ändringar i valutakurser 

genom att nettotillgångarna i de finska dotterbolagen räknas om till svenska kronor till 

rapportdagens valutakurs. Nettotillgångarnas motvärde i svenska kronor har minskat på grund av att 

svenska kronan ökat i värde gentemot EUR.  

Marknadsvärdet på guldpristerminerna, som säkrar ca hälften av bolagets planerade guldproduktion 

fram till år 2015 har minskat med 183 MSEK jämfört med årets början, varav 150 MSEK under 

senaste kvartal. Den stora resultateffekten beror främst på att marknadspriset på guld ökat med 

cirka 13 procent sedan årets början fram till 30 juni i kombination med att EUR minskat i värde 

jämfört med USD under samma period med dryga 10 procent. Endomines har säkrat guldpriset i EUR 

till 843 EUR per uns medan dagspriset för guld i slutet av juni 2010 låg på 1 011 EUR enligt då 

rådande valutakurs. Den 26 juli 2010 var guldpriset  1 189 USD per uns vilket motsvarade 921 EUR 

med gällande valutakurs. Sammanlagt 84 400 uns av framtida guldproduktionen har säkrats genom 

dessa finansiella instrument. På grund av de orealiserade värdeminskningarna redovisas positiva 

skatteeffekter på 47 696 KSEK. 

Ingendera av ovanstående poster inom övrigt totalresultat påverkade koncernens kassaflöde. 

 

Investeringar i anläggningstillgångar  

Not 1 Investeringar     

 Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan – jun 

 2010 2009 2010 2009 

Immateriella anläggningstillgångar 4 703 1 515 6 118 5 674 

Materiella anläggningstillgångar 41 730 519 81 269 1 379 

 46 433 2 034 87 387 7 053 

 

Investeringarna under det andra kvartalet uppgick till 46 433 KSEK (2 034) och avser i huvudsak 

Pampaloprojektet och under perioden januari-juni till 87 387 KSEK (7 053). Investering genom 

finansiell leasing uppgick till 4 258 KSEK (-). Sammanlagt uppgick investeringarna i Pampaloprojektet 

sedan oktober 2010 till 10,8 MEUR.  
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Finansiella anläggningstillgångar 

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar   

 30 jun  31 dec 

 2010 2009 

Uppskjutna skattefordringar 49 066 1 678 

Derivat – 10 595 

Andra långfristiga fordringar 967 1 025 

 50 033 13 298 

 

Uppskjutna skattefordringar har ökat till 49 066 KSEK främst på grund av orealiserade 

derivatförluster. Vid årets slut 2009 redovisades orealiserade vinster på derivatinstrumenten, 10 595 

KSEK. I denna kvartalsrapport redovisas en förlust på 183 447 KSEK, som upptas som långfristig skuld, 

se avsnitt ”Långfristiga skulder” nedan. 

Andra långfristiga fordringar avser i huvudsak en pantsättning av likvida medel i enlighet med 

villkoren i miljötillståndet för Pampalogruvan. 

 

Kassaflöde och likviditet 

     

 Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun 

KSEK 2010 2009 2010 2009 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -5 764 -3 395 -14 496 -5 858 

Förändring av rörelsekapital -1 356 421 864 -658 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -45 875 -2 031 -82 374 -8 151 

Kassaflöde från finansieringssverksamhet 38 973 – 38 973 – 

Periodens kassaflöde -14 022 -5 005 -57 033 -14 667 

Likvida medel vid periodens slut 80 069 17 143 80 069 17 143 

 

Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 80 069 KSEK (139 173 vid ingången av 

året). Kassaflödet för senaste kvartal uppgick till -14 022 KSEK. 

Nettoinvesteringarna under andra kvartalet uppgick till 45 875 KSEK (2 031) och för perioden januari-

juni 2010 till total 82 374 KSEK (8 151). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 

andra kvartalet och perioden januari-juni 2010 till 38 753 KSEK (-) och avser upplåning från Nordea 

Bank Finland dvs. halva beviljade lånebeloppet.  
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Övriga balansposter 

Not 3 Varulager 

Varulagret avser malmen från ortdrivning under året och lagras tills anrikningsverket kan tas 

i drift. 

 

Not 4 Kortfristiga fordringar   

 30 jun  31 dec 

 2010 2009 

Momsfordringar 2 987 6 230 

Investeringsbidrag 11 373 5 722 

Övriga kortfristiga fordringar 886 840 

 15 246 12 792 

 

Kortfristiga fordringar har ökat med 2 454 KSEK och uppgick vid kvartalets slut till 15 246 KSEK 

(12 792). Ökning i fordran avseende investeringsbidrag avser upplupet bidrag för investeringar gjorda 

under perioden januari-juni 2010. Investeringsbidraget uppgår till högst 2,5 MEUR för kvalificerade 

investeringar i Pampaloprojektets infrastruktur. Bidraget uppgår till 25 procent av dessa 

investeringar. 

 

Not 4 Långfristiga skulder 
  

  31 mar  31 dec 

  2010 2009 

Lån med särskilda villkor 9 778 12 735 

Skuld avseende finansiell leasing 4 382 – 

Derivat 22 551   

Avsättningar och övrigt 4 457 5 420 

  41 168 18 155 

 

Långfristiga skulder uppgick vid kvartalets slut till 223 928 KSEK (18 155). Lån med särskilda villkor, så 

kallade kapitallån i de finska dotterbolagen, har minskat på grund av att ett av lånen från 

statskontoret efterskänkts. Avsättningarna minskade även som en följd av att i koncernen upplupna 

räntor på detta lån borttagits. 
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Skulden avseende finansiell leasing avser ett avtal om leasing av ett produktions-borraggregat och 

banklånet avser första utbetalning av projektfinansieringslånet från Nordea Bank Finland på 4 MEUR 

av totalt beviljade 8 MEUR. 

Skulden för derivatinstrument om 168 169 KSEK avser verkliga värdet av en kassaflödessäkring 

avseende 84 400 oz guld. Avtalat fast pris över en period som sträcker sig från tredje kvartalet 2011 

till och med fjärde kvartalet 2015 är på 843 EUR per oz. Det verkliga värdet beräknas utifrån 

antagandet att de sålda derivatinstrumenten återköps till dagens priser. Eftersom 

kassaflödessäkringen avtalats till ett fast pris på 843 EUR och guldpriset i EUR (per uns) ökat från 761 

EUR till 1011 EUR sedan början av året (vilket påverkar terminspriserna) minskar marknadsvärdet för 

bolagets terminskontrakt. Ökningen i guldpriset omräknat till EUR beror främst på förstärkningen av 

USD gentemot EUR i kombination med en ökning av marknadspriset för guld (i USD). 

Eftersom guldprissäkringen är en del av det finansieringsavtal om projektlån som upprättats i 

oktober 2009 kommer variationerna i marknadsvärdet inte att påverka det verkliga utfallet för denna 

kassaflödessäkring eftersom inga återköp kommer att ske.  

Finansiell ställning 
Soliditeten vid andra kvartalets utgång uppgick till 41 procent (93). Minskningen förklaras främst av 

orealiserade förluster för kassaflödessäkringar samt nedskrivning av investeringen i 

ilmenitverksamheten. Koncernens egna kapital uppgick till 161 955 KSEK (368 283), vilket motsvarar 

2,21 SEK (5,02) per aktie.  

Finansiell information för moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning på 543 KSEK (476) består av fakturerade koncerntjänster. Resultatet 

efter finansnetto uppgick till -12 062 KSEK (-2 974).  

Personalkostnaderna uppgick till 1 538 KSEK (1 562) och övriga externa kostnader till 1 995 KSEK (1 

881) och finansnettot till -9 068 KSEK (-4). På grund av ökning av värdet på den svenska kronan i 

förhållande till EUR, redovisar moderbolaget kursförluster på likvida medel och koncernfordringar i 

EUR på -10 560 KSEK. 

Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 14 479 KSEK (137 694). Minskningen beror på utlåning till 

dotterföretag. Koncernfordringarna ökade sammanlagt med 111 376 KSEK. 

Övrigt 

Beslut vid årsstämma den 20 april 2010 

Bolagsstämman beslutade om  

 att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2009 för moderbolaget samt koncernen 

 att överföra den ansamlade förlusten i ny räkning 

 bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning 

 att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Timo Lindborg, Tuomo Mäkelä, Lars-Göran 

Ohlsson, Carina Hellemaa och Lisbeth Godin-Jonasson som styrelseledamöter samt Karl-Axel 

Waplan till styrelsens ordförande.  

 att till ny styrelseledamot välja in Rauno Pitkänen 
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 att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor i bolaget för tiden intill 

slutet av årsstämman 2014 med auktoriserade revisorn Sten Håkansson som huvudansvarig 

revisor 

 att arvoden till styrelseledamöterna är oförändrade jämfört med föregående år 

 att en valberedning väljs och att denna ska bestå av högst tre ledamöter, av vilka två ska 

representera de största aktieägarna och den tredje ska vara styrelsens ordförande 

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 26 och 

40. 

I maj ingick Bolaget avtal om säkring av räntan för hela kommande krediten från Nordea. Säkringen 

gäller från den 1 oktober 2010 fram till 31 december 2015. Under denna period uppgår låneräntan 

till fasta 4,77 procent. Orealiserade förändringar i verkligt värde på denna kassaflödessäkring 

redovisas under övrigt totalresultat. 

Redovisningsprinciper  

IFRS 
Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits av den 

Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper framgår av årsredovisningens 

sidor 36-40 för 2009. Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av samma 

redovisningsprinciper som i årsredovisning för 2009. 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering).  

Från innevarande räkenskapsår har det blivit aktuellt för bolaget att tillämpa IFRS 2 (Aktierelaterade 

ersättningar) och IAS 17 (Leasingavtal). Transaktioner som faller under de nämnda 

redovisningsreglerna har inte funnits förrän 2010. 

Aktierelaterade ersättningar 
I januari 2010 tilldelades personaloptioner till bolagets anställda i enlighet med villkoren i beslut på 

extra stämma i november 2009. I enlighet med IFRS2 beräknas ett verkligt värde för de tilldelade 

optionerna. Det vägda genomsnittliga verkliga värdet för de optioner som tilldelats, fastställt med 

hjälp av Black-Scholes värderingsmodell, var i genomsnitt 1,20 SEK per option. Viktiga indata och 

antaganden i modellen var aktiekursen på tilldelningsdagen, lösenpris, volatilitet, förväntad löptid på 

optionerna och den årliga riskfria räntan. Volatiliteten mätt som standardavvikelsen för förväntad 

avkastning på aktiepriset baseras på en statistisk analys av aktiekursen. Det verkliga värdet på 

tilldelningsdagen fördelas jämnt över intjänandeperioden och kostnadsförs som personalkostnader. 

Motpost är balanserat resultat. 

Finansiell leasing 
Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker 

som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början 

redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och 

nuvärdet av minimileaseavgifterna. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och 
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finansiella kostnader för att uppnå en fast räntesats för den redovisade skulden. Motsvarande 

betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster 

Långfristig upplåning och Kortfristig upplåning. Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i 

resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett 

belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. 

Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av under den kortare perioden 

av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden. 

Valutakurser 
Valutakurser som använts i denna rapport för omräkning från EUR till SEK av utgående balansräkning 

är 9,5005 (31.12.2009 = 10,2520) och av resultatet januari-juni 2010 9,7919 i enlighet med av 

riksbanken publicerade värden.    

Segmentrapportering 
Den nya standarden för segmentrapportering IFRS 8 inför ett ”ledningens perspektiv” för att 

identifiera och mäta det ekonomiska resultatet för ett företags rörelsesegment. Redovisad 

segmentinformation ska baseras på den information som används internt av ledningen. 

Bolagets ledning koncentrerar sig för närvarande främst på byggandet av Pampalogruvan, som ska 

färdigställas under 2010. Fram till dess att gruvproduktion startar verkar Endomines i enbart ett 

rörelsesegment och ett geografiskt område, Finland. 

Personal 
Koncernen hade vid kvartalet slut 15 anställda. Genomsnittligt antal anställda uppgick för perioden 

till 13 (7). I juli ökade antalet anställda med 16 personer. 

Närståendetransaktioner 
Med närståendetransaktioner avses kostnader för tjänster fakturerade genom bolag där 

styrelseledamot och tidigare VD är anställd. Fram till 31 juli 2009 avsåg kostnaderna enbart VD-

tjänster. 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 januari-juni 2010 uppgick till 440 KSEK (1 177).  

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. 

Endomines aktien 
Antalet utestående aktier i Endomines är 73 343 484 stycken med ett kvotvärde om 3 SEK per aktie. 

Utöver detta har bolaget emitterat 6 111 957 stycken teckningsoptioner, som under tiden från 15 

november till och med 15 december 2010 berättigar till nyteckning till en emissionskurs på 5 SEK. 

Sedan årets början har Endomines aktiekurs stigit från 4,31SEK till 6,45 SEK (26 juli 2010). Omsatt 

antal aktier har varit stort. I mars uppgick omsättningen till 12% av det totala aktieantalet. 
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Den 13 januari noterades teckningsoptionen för första gången då kursen uppgick till 0,75 SEK per 

option. Köpkursen den 26 juli var 2,05 SEK. 

I januari 2010 tilldelades sammanlagt 1 250 000 personaloptioner i enlighet med beslut på extra 

stämma i november 2009. I enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet fastställdes 

lösenpriset för de tilldelade  optionerna till 5,80 SEK vilket motsvarade 130% av aktiens 

genomsnittliga volymviktade kurs under tio dagar efter styrelsens beslut om tilldelning.  

Granskning av revisor 
Endomines AB:s revisor har inte granskat denna kvartalsrapport. 

Kommande ekonomisk information 
Nästa delårsrapport publiceras den 8 november. 

 

De publicerade finansiella rapporterna finns även som pdf-format för nerladdning på bolagets 

webbsida (www.endomines.com). 

 

Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporteringen ger en rättvisande 

översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen 

står inför. 

 

Stockholm  16 augusti 2010 

Endomines AB (Publ) 

Org.nr 556694-2974 

 

Karl-Axel Waplan  Markus Ekberg 

Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 

 

Carina Hellemaa  Lisbeth Godin Jonasson  Timo Lindborg 

 

Tuomo Mäkelä    Lars-Göran Ohlsson  Rauno Pitkänen 

Ytterligare information vänligen kontakta: Markus Ekberg, verkställande direktör  

 mobil: +358-40-706 48 50. 

 

Bilagor, finansiella rapporter i sammandrag 

http://www.endomines.com/
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Koncernens totalresultatrapporter

KSEK, förutom uppgifter per aktie och antal aktier Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår

2 010 2 009 2 010 2 009 2 009

Summa intäkter – – – – –

Kostnader för ersättningar till anställda -3 531 -1 291 -5 889 -2 715 -8 593

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -45 323 -199 -45 521 -405 -788

Övriga kostnader -1 770 -1 885 -4 577 -3 153 -7 597

Rörelseresultat -50 624 -3 375 -55 987 -6 273 -16 978

Finansiella intäkter 180 13 3 327 91 98

Finansiella kostnader -3 645 -150 -10 479 -371 -1 493

Finansiella poster-netto -3 465 -137 -7 152 -280 -1 395

Resultat före skatt -54 089 -3 512 -63 139 -6 553 -18 373

Inkomstskatt 975 – 1 272 – 4 600

Periodens resultat -53 114 -3 512 -61 867 -6 553 -13 773

Kassaflödessäkringar -150 144 – -183 447 – 10 994

Valutakursdifferenser 368 -3 062 -9 056 -1 602 -13 203

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 39 037 – 47 696 – -2 858

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -110 739 -3 062 -144 807 -1 602 -5 067

Summa totalresultat för perioden -163 853 -6 574 -206 674 -8 155 -18 840

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -53 114 -3 512 -61 867 -6 553 -13 773

Minoritetsintresse – – – – –

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -163 853 -6 574 -206 674 -8 155 -18 840

Minoritetsintresse – – – – –

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till

moderföretagets aktieägare under perioden

Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,72 -0,10 -0,84 -0,19 -0,38

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,72 -0,10 -0,84 -0,19 -0,38

Antal aktier (tusental):

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

  Genomsnitt före utspädningseffekt, st 73 343 33 921 73 343 33 921 36 297

  Genomsnitt efter utspädningseffekt, st 73 343 33 921 73 343 33 921 36 297  
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Koncernens balansrapporter

KSEK 30 jun 30 jun  31 dec

2 010 2 009 2 009

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 1 142 904 216 497 200 471

Materiella anläggningstillgångar Not 1 102 628 6 675 32 140

Finansiella anläggningstillgångar Not 2 50 033 1 085 13 298

Summa anläggningstillgångar 295 565 224 257 245 909

Varulager Not 3 6 688 0 0

Kortfristiga fordringar Not 4 15 246 840 12 267

Likvida medel och kortfristiga placeringar 80 069 17 143 139 173

Summa omsättningstillgångar 102 003 17 983 151 440

Summa tillgångar 397 568 242 240 397 349

Eget kapital och skulder

Eget kapital 161 955 220 549 368 283

Långfristiga skulder Not 5 223 928 18 626 18 155

Kortfristiga skulder 11 685 3 065 10 911

Summa eget kapital och skulder 397 568 242 240 397 349

Koncernens rapporter över förändringar i eget kapital*

KSEK Övrigt ti l l- Balanse- Summa

Aktie- skjutet eget rade vinst- eget

kapital kapital Reserver medel kapital

1 Januari 2009  -  30 jun 2009

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

Totalresultat

Periodens resultat – – – -6 553 -6 553

Övrigt totalresultat för perioden – – -1 602 – -1 602

Summa totalresultat för perioden – – -1 602 -6 553 -8 155

30 jun 2009 91 679 128 344 29 784 -29 258 220 549

1 Januari 2010  -  30 jun 2010

1 Januari 2010 220 030 158 412 26 319 -36 478 368 283

Totalresultat

Periodens resultat – – – -61 867 -61 867

Övrigt totalresultat för perioden – – -144 807 – -144 807

Summa totalresultat för perioden – – -144 807 -61 867 -206 674

Transaktioner med aktieägare

Värde på anställdas tjänstgöring 346 346

Summa transaktioner med aktieägare för perioden – – – 346 346

30 jun 2010 220 030 158 412 -118 488 -97 999 161 955

* hela egna kapitalet är hänförligt ti l l  moderbolagets aktieägare  
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Koncernens kassaflödesrapporter, KSEK

Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår

2 010 2 009 2 010 2 009 2 009

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -54 089 -3 512 -63 139 -6 553 -18 373

Avskrivningar som belastat resultatet 45 323 199 45 521 405 788

Omräkningsdifferenser 5 879 – 5 879 – –

Förändringar i värdet av finansiella instrument 346 – 346 – –

Övriga poster -3 223 -82 -3 103 290 1 461

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -5 764 -3 395 -14 496 -5 858 -16 124

Förändring av rörelsekapital -1 356 421 864 -658 1 634

Kassaflöde från löpande verksamhet -7 120 -2 974 -13 632 -6 516 -14 490

Köp av immateriella anläggningstillgångar -4 703 -1 515 -6 118 -5 674 -4 998

Köp av materiella anläggningstillgångar -41 945 -519 -77 010 -1 379 -30 366

Sålda immateriella anläggningstillgångar 772 – 772 – –

Förvärv av finansiella tillgångar 1 3 -18 -1 098 -1 064

Kassaflöde från investeringsverksamhet -45 875 -2 031 -82 374 -8 151 -36 428

Kassaflöde före finansieringsverksamhet -52 995 -5 005 -96 006 -14 667 -50 918

Nyemission, netto kontant – – – – 158 419

Upptagna lån , netto 38 973 – 38 973 – –

Kassaflöde från finansieringssverksamhet 38 973 – 38 973 – 158 419

Periodens kassaflöde -14 022 -5 005 -57 033 -14 667 107 501

Likvida medel vid periodens början 95 494 22 076 139 173 31 820 31 820

Periodens kassaflöde -14 022 -5 005 -57 033 -14 667 107 501

Kursdifferens i likvida medel -1 403 72 -2 071 -10 -148

Likvida medel vid periodens slut 80 069 17 143 80 069 17 143 139 173

Vissa nyckeltal

Jan - jun Helår

2 010 2 009

Sysselsatt kapital vid slutet av perioden 171 494 381 008

Soliditet, % 40,7 92,7

Aktiedata

   Resultat/aktie, SEK -0,84 -0,38

   Eget kapital/aktie, SEK 2,21 5,02

Antal anställda (genomsnitt), personer 13 8  
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Moderbolagets resultaträkning

KSEK Apr - jun Apr - jun Jan - jun Jan - jun Helår

2 010 2 009 2 010 2 009 2 009

Nettoomsättning 280 476 543 476 907

Övriga externa kostnader -1 077 -1 302 -1 995 -1 881 -4 710

Personalkostnader -739 -716 -1 538 -1 562 -2 798

Avskrivningar -2 -2 -4 -3 -6

Rörelseresultat -1 538 -1 544 -2 994 -2 970 -6 607

Finansiella intäkter 927 13 1 541 88 405

Finansiella kostnader -3 828 – -10 609 -92 -1 073

Finansiella poster-netto -2 901 13 -9 068 -4 -668

Resultat före skatt -4 439 -1 531 -12 062 -2 974 -7 275

Inkomstskatt – – – – –

Periodens resultat -4 439 -1 531 -12 062 -2 974 -7 275

Moderbolagets balansräkning

KSEK 30 jun 30 jun  31 dec

2 010 2 009 2 009

Tillgångar

Andelar i koncernföretag 167 553 167 553 167 553

Övriga anläggningstillgångar 29 13 14

Summa anläggningstillgångar 167 582 167 566 167 567

Koncernfordringar 147 257 4 816 35 882

Övriga fordringar 797 375 3 991

Likvida medel och kortfristiga placeringar 14 479 16 741 137 694

Summa omsättningstillgångar 162 533 21 932 177 567

Summa tillgångar 330 115 189 498 345 134

Eget kapital och skulder

Eget kapital 325 799 183 745 337 862

Koncernskulder 2 850 4 340 3 588

Övriga skulder 1 466 1 413 3 684

Summa skulder och eget kapital 330 115 189 498 345 134  

 

 

 


