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ENDOMINES AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2011 

Endomines levererar positivt resultat för det tredje kvartalet. 

Tredje kvartalet 2011  
• Intäkterna uppgick till 49 428 KSEK (-). 
• Rörelseresultatet var 23 075 KSEK (-5 108) och resultat efter skatt 

 var 18 088 KSEK (-9 302). 
• Resultat per aktie var 0,23 SEK (-0,13). 
• Guldproduktionen uppgick till 185,2 kg (5 957 oz). 
• Ett ras inträffade den 28 juli i den rikt mineraliserade södra malmen, de 

övergripande effekterna på produktionen var begränsade. 
• Styrelsen för Endomines har beslutat att genomföra en projektstudie med 

målsättningen att öka kapaciteten i Pampaloverket utöver 270 000 ton per år. 
• Guldprospekteringen fortsatte enligt plan.  

Januari-september 2011 
• Intäkterna uppgick till 114 337 KSEK (-). 
• Rörelseresultatet var 7 391 KSEK (-61 095) och resultat efter skatt uppgick 

 till  6 413 KSEK (-71 169). 
• Resultat per aktie var 0,08 SEK (-0,97). 
• Guldproduktionen från februari till september uppgick till 435,3 kg (13 997 oz). 

Produktionsmål 
• Endomines bibehåller sin bedömning av guldproduktionen på 550-600 kg (17 700-

19 300 oz)  för helåret 2011 och på 800-900 kg (25 700-28 900 oz) per år från och 
med 2012. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
• Provproduktion av gravimetriskt koncentrat påbörjades i början av oktober. 
• I enlighet med Endomines plan att övergå till drift i egen regi införskaffade 

Bolaget i slutet av oktober en ny Sandvik ortdrivningsrigg till Pampalogruvan. 
Inledningsvis kommer ortdrivning att utföras både av entreprenörer och av 
Endomines egen personal med Bolagets  utrustning. 
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Nyckeltal för fem senaste kvartal  
Resultat per kvartal  Kv. 3 

2010 
Kv. 4 
2010 

Kv. 1 
2011 

Kv. 2 
2011 

Kv. 3 
2011 

KSEK       
       

Intäkter  0 0 25 721 39 188 49 428 
Resultat före avskrivningar (EBITDA)  -5 318 -12 530 -1 727 -4 214 31 270 
Rörelseresultat (EBIT)  -5 108 -12 474 -4 175 -11 509 23 075 
Resultat före skatt  -10 909 -15 187 -6 414 -8 753 24 331 
Nettoresultat  -9 302 -12 092 -5 475 -6 200 18 088 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 -8 035 -12 641 -29 410 17 687 23 932 

Periodens kassaflöde  -15 495 679 -31 602 7 093 12 261 

 

Utsikter 
Endomines förväntar sig att produktionen i Pampalo guldgruva fortsätter i enlighet med 
produktionsplanen. Endomines bibehåller sin bedömning av guldproduktionen på 550-
600 kg (17 700-19 300 oz) för helåret 2011 och på 800-900 kg (25 700-28 900 oz) per år 
från och med  2012. 

Guldpriset väntas allmänt ligga kvar på en hög nivå, en förväntan som delas av 
Endomines. Detta har en positiv effekt på Bolagets resultat och kassaflöden till den del 
försäljningen överstiger den prissäkrade guldvolymen. 

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten förväntas bli positivt för helåret 
2011. 

VD har ordet 
I enlighet med vår ursprungliga plan slutfördes uppstarten av Pampalo guldgruva under 
första halvåret 2011. Gruvan och anrikningsverket har nått planerad driftskapacitet om 
230 000 ton/år under tredje kvartalet. 

Vi mötte vår första riktiga utmaning i verksamheten under rapportperioden då ett ras 
inträffade i den södra malmzonen den 28 juli. Vi förlorade en nyanskaffad 
kabelbultningsrigg, men ingen människa kom till skada. Riggen var fullt försäkrad. Detta 
påverkade produktionsvolymen i begränsad omfattning då vi kunde öka produktionen i 
andra delar av gruvan. Konsekvenserna av raset kommer dock att bli en viss 
kostnadsökning på grund av ökad kabelbultning men brytningsmetoden behöver inte 
ändras. 

Det är tack vare våra gruvanställdas hängivenhet och hårda arbete som raset inte i 
nämnvärd omfattning påverkat guldproduktionen. Vi har sedan detta inträffade kunnat 
producera malm med bra guldhalt och guldproduktionen har varit den högsta sedan 
produktionsstarten.  

Anrikningsverket fortsätter att visa goda produktionsresultat. Vi är mycket nöjda med 
kapacitetsutnyttjandegraden och genomsättningen i verket under senaste tiden. Den 
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totala guldproduktionen under det tredje kvartalet var dock något under vårt 
produktionsmål. Detta berodde främst på ett planerat produktionsstopp under nio dagar i 
augusti under vilket normalt underhåll och en garantireparation av kraftledningen till 
Pampalo utfördes.  Genom att ta bort de flaskhalsar som tidigare fanns i verket har vi 
under långa perioder kunnat uppnå en kapacitet upp till 34 ton i timmen. Detta 
överskrider produktionsplanens 32 ton per timme. Ytterligare produktionsförbättrande 
åtgärder kommer att vidtas under 2012. Målet är att under 2012 bryta och anrika 270 000 
ton. 

Vi är också nöjda med att ha nått en överenskommelse med Sandvik avseende en snabb 
leverans av en ny kabelbultningsrigg före årets utgång. Den kommer ersätta den rigg som 
fördärvades i julihändelsen. Under tiden utförs bergförstärkning av en entreprenör. En ny 
Sandvik ortdrivningsrigg levererades i början av november. Den kommer att påskynda 
utvecklingsarbetet under jord och möjliggöra en snabb öppning av nya 
produktionsområden i gruvan. 

Affärsområdet Pampalogruvan 

Nyckeltal för produktionen1: 
 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q1-Q3 2011 

Bruten malm(ton) 25 382 44 050 49 441 118 873 

Anrikad malm(ton) 35 797 53 169 56 915 145 881 

Ingående guldhalt (Au g/t) 3,5 3,1 3,7 3,5 

Kapacitetsutnyttjandet (% av tid) 63,4 90,5 86,7 87,7 

Guldutbyte vid verket (%) 83,8 87,0 88,1 86,4 

Guldproduktion(kg) 105,4 144,7 185,2 435,3 

Guldproduktion (oz) 3 390 4 651 5 957 13 997 

Skadefrekvens LTIFR  39 50 42 42 

Cash Cost USD/oz 1 136 919 675 833 

Cash Cost2  för det tredje kvartalet uppgick till 675 USD/betalbar oz guld. Cash cost för 
perioden januari-september 2011 uppgick till 833 USD / betalbar oz guld. Framtida Cash 
Cost bedöms bli lägre än årets utfall hittills efter att Bolaget lämnat uppstartsfasen, dock 
högre än tidigare bedömda 520 USD/betalbar oz, som baserade sig på den ursprungliga 
projektstudien för Pampalogruvan. Ökningen motsvaras av de lägre 
produktionsvolymerna som publicerats i föregående kvartalsrapport såväl som ökade 
produktions- och ortdrivningskostnader 
                                                           
1Produktionssiffrorna för kvartal 1-2 är slutgiltiga och baseras på analysutbyte mellan Boliden och Endomines. Uppgifterna 
för guldproduktionen kvartal 3 baseras delvis på analyser av eget laboratorium. 
2 Endomines beräknar "Cash cost" per oz i enlighet med riktlinjerna publicerade av “The Gold Institute Production Cost 
Standard”. Malmbrytning, anrikning, gruvadministration samt externa smältkostnader och raffineringskostnader inkluderas 
i kostnaden medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas. “Cash Cost” beräknas per betalbar 
troy oz. Uppgift om ”Cash Cost” lämnas som tilläggsinformation och justeras inte enligt IFRS. Kostnaderna har omräknats 
från EUR till USD med genomsnittskurs för respektive period (Q1:1,37 /Q2: 1,44 /Q3: 1,41 samt Q1-Q3: 1,40).  
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Ortdrivning och övriga arbeten i gruvan för framtida produktion kan variera avsevärt 
mellan kvartalen, vilket påverkar cash cost. Utöver detta är cash cost beroende av ett 
stort antal andra svårbedömda faktorer och kan således variera kraftigt med tiden. Därför 
har Endomines beslutat att i fortsättningen ej publicera prognoser av framtida cash cost 
utan enbart publicera faktiska utfall för aktuell delårsperiod och  verksamhetsår. 

Miljökonsultbolaget Linnunmaa Oy har kontrakterats för att genomföra en ansökan om 
nytt miljötillstånd omfattande bland annat målsättningen att utöka anrikningskapaciteten 
utöver 270 000 ton per år. Ansökan förväntas vara klar i januari 2012 och det slutgiltiga 
beslutet förväntas under hösten nästa år. 

 Under tredje kvartalet inträffade en olyckshändelse, vilken ledde till en sjukfrånvarodag. 
Antalet verksamma i Pampalogruvan uppgick i slutet av rapportperioden till 55 anställda i 
Bolaget och 25 anställda av entreprenörer samt 10 korttidsanställda säsongsarbetare. 

På personalsidan står Bolaget liksom andra gruvbolag inför en stor utmaning på grund av 
bristen på kvalificerad personal till nyckelpositioner. För att lösa problemet har 
Endomines bland annat beslutat att delta aktivt i gruvindustrins olika utbildningsprogram.  

 Affärsområdet Guldprospektering 

De geofysiska flygmätningarna på låg höjd slutfördes under juli och resultaten 
rapporterades i augusti. Ett flertal nya målområden för prospekteringsborrning har 
upptäckts inom Bolagets undersökningstillstånd.  

Under perioden har prospekteringsborrning utförts i närheten av Pampalo samt i Hosko, 
Rämepuro och Korvilansuo områdena. Totalt har 5 400 m av den planerade 
borrningskampanjen på 7 000 m slutförts. Kontraktet med borrföretaget innehöll en 
möjlighet att utöka borrningarna med 2 000 m. Bolaget har nyligen beslutat att använda 
sig av denna möjlighet och meddelat entreprenören om detta. 

Ett stort antal analysresultat är ännu inte klara på grund av hög belastning hos 
laboratorierna. 

Slutgiltiga resultat från sommarens prospekteringskampanjer kommer att publiceras så 
snart all relevant information har sammanställts. 

Gruvmyndigheterna beviljade Endomines ytterligare 50 reservationer (~35 000 ha) under 
perioden, samtliga längs den Karelska Guldlinjen. 

En offentlig hearing avseende miljökonsekvensbedömningen har hållits i Hattuvaara. 
Allmänhetens och myndigheternas kommentarer förväntas i slutet av november 2011. 
Den slutgiltiga regionala miljökonsekvensbedömningen beräknas bli klar för översyn av 
myndigheterna i januari 2012. 

Antalet verksamma inom prospekteringen uppgick i slutet av rapportperioden till 3 
anställda i Bolaget och 8 anställda av entreprenörer samt 2 korttidsanställda 
säsongsarbetare. 
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Affärsområdet Industrimineraler 

 Endomines fortsätter arbetet med olika strategiska alternativ för 
industrimineraltillgångarna. 

Guldprissäkringen 
Endomines har i december 2009 prissäkrat 84 400 oz av sina framtida guldleveranser till 
och med slutet av år 2015. Det säkrade priset är 843 EUR per oz. Under första halvåret 
2011 fanns ingen prissäkring. Endomines tillämpar säkringsredovisning, vilket betyder att 
förändringar i marknadsvärdet avseende ännu ej utförda leveranser redovisas inom övrigt 
totalresultat och inte påverkar resultat efter skatt. Undantag från detta är att den del av 
säkringen som inte är 100 % effektiv. Ineffektivitet redovisas som rörelsekostnad.  

Marknadsvärdet påverkas av flera faktorer såsom guldpris i USD samt 
valutakursförändringar mellan EUR och USD. Ett högre guldpris leder till att 
marknadsvärdet för derivatinstrumenten (en metallswap) går ned.  

Från och med tredje kvartalet 2011 kommer prissäkringen att påverka redovisad 
försäljning genom att skillnaden mellan genomsnittspriset under varje kvartal och det 
säkrade priset minskar redovisad försäljning avseende levererad volym som täcks av 
säkringen. Den säkrade volymen för det tredje kvartalet uppgick till 4 500 oz. 
Försäljningsvolymer utöver dessa prissätts till marknadspris. 

Övrigt 
Arbetet med målet att förbereda Endomines ansökan om notering på NASDAQ OMX 
Nordic Stockholm fortsatte planenligt.  Ansökan förväntas lämnas in under fjärde 
kvartalet 2011.  

Styrelsen beslöt att kommunicera bedömd produktion för kommande år i 
bokslutskommunikén med början i februari 2012. Malmreservberäkningarna kommer att 
uppdateras runt årsskiftet och publiceras när dessa färdigställts. 

Koncernens finansiella utveckling 

Omsättning och resultat 

 

 
Tredje kvartalet 2011 

Bolagets resultat före skatt uppgick till 24 331 KSEK (-10 909). Resultat per aktie uppgick till 
0,23 SEK (-0,13). Intäkterna uppgick till 49 428 KSEK (-). Verksamheten under hela året 2010 
var fokuserad på genomförande av Pampalo-investeringen.  

Sammandrag
KSEK 2 011 2 010 2 011 2 010
Summa intäkter 49 428 – 114 337 –
Rörelsekostnader -26 353 -5 108 -106 946 -61 095
Rörelseresultat 23 075 -5 108 7 391 -61 095
Finansiella poster-netto 1 256 -5 801 1 773 -12 953
Resultat före skatt 24 331 -10 909 9 164 -74 048

Juli - sept Jan - sept
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Mest relevant jämförelseperiod för innevarande kvartalsresultat och kassaflöde är därmed 
kvartal 2 2011. Uppgifter om kvartal 2 anges med ”Q2 2011”inom parentes nedan. 

 
Kommentarer till resultat kvartal 3 jämfört med kvartal 2 2011 

Endomines intäkter under tredje kvartalet uppgick till 49 428 KSEK. Jämfört med föregående 
kvartal ökade intäkterna med 10 240 KSEK (Q2 2011: 39 188 ). Levererad volym ökade till 
5 886 oz (4 703). Marknadspriset för guld under det tredje kvartalet uppgick i genomsnitt till 
1 766 USD/oz (Q2 2011: 1 537). Guldprissäkringen minskade den redovisade omsättningen 
med -14 768 KSEK på en säkrad volym av 4 500 oz. 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 23 075 KSEK (Q2 2011: -11 509). 
Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningarna uppgick till 26 353 KSEK (Q2 2011: 50 697). 

Ersättningar till anställda uppgick till 9 117 (Q2 2011: 8 490). Personalantalet ökade under 
kvartalet. 

Övriga externa kostnader uppgick till 4 688 (Q2 2011: 28 121). Övriga externa kostnader 
inkluderar främst övriga produktionskostnader vid Pampalogruvan (entreprenörer, el, 
övriga direkta kostnader) samt administrativa kostnader i både moderbolag och 
dotterbolagen. Den reservering för orealiserad förlust på guldprissäkringen på 9 000 KSEK 
som gjordes i kvartal 2 har i denna delårsrapport lösts upp då säkringen åter visat sig vara 
effektiv. Detta förklarar därmed 18 000 KSEK av resultatskillnaden mellan kvartalen. 

Avskrivningarna uppgick till 8 195 KSEK (Q2 2011: 7 295). 

Finansnettot uppgick under årets tredje kvartal till 1 256 KSEK (Q2 2011: 2 756). Lägre utfall 
än föregående kvartal förklaras främst av lägre kursvinster.  

Resultatet efter finansiella poster (resultat före skatt) uppgick till 24 331 KSEK 
(Q2 2011: -8 753). Resultatet efter skatt var 18 088 KSEK (Q2 2011: -6 200). 

Januari-september 2011 jämfört med januari-september 2010 

Kommersiell produktion påbörjades i februari 2011. Endomines intäkter från februari till 
september uppgick till 114 337 KSEK (-). Det genomsnittliga marknadspriset för guld under 
året hittills uppgick till ca 1 601 USD/oz. Leveranserna faktureras i USD. Leveranserna till 
kund omräknat till guldinnehåll uppgick till 13 802 oz (-). Bolagets guldprissäkring, minskade 
den redovisade omsättningen med -14 768 KSEK.  

Anrikad malm i verket uppgick till 146 kton och bruten malm till 119 kton. 
Lagerminskningen avseende råmalm och övriga materialkostnader belastade 
rörelseresultatet med 15 620 KSEK (-). 

Kostnaderna för ersättningar till anställda uppgick till 24 953 KSEK (8 181) och ökningen 
jämfört med motsvarande period 2010 förklaras av start av gruvdrift. Genomsnittligt antal 
anställda ökade till 57 (21). 
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Övriga externa kostnader uppgick till 48 435 KSEK (7 603). Merparten av dessa hänför sig till 
gruvdriften i Pampalo (entreprenörer, el och övriga direkta produktionskostnader). 
Moderbolagets andel av kostnaderna uppgick till 7 074 KSEK (2 481). 

Avskrivningarna uppgick till 17 938 KSEK (45 311). Avskrivningarna belastar resultatet från 
mars 2011. Jämförelseåret inkluderar även nedskrivning av ilmenit- och kalkfyndigheterna 
med 44 993 KSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till 7 391 KSEK (-61 095). 

Finansnettot uppgick till 1 773 KSEK (-12 953.) Finansnettot 2011 inkluderar kursvinster med 
5 302 KSEK medan jämförelseperioden redovisade kursförluster om 16 007 KSEK. 
Räntekostnaderna för Pampalo-investeringen aktiverades i sin helhet under 2010. Under 
jämförelseåret redovisades en engångsintäkt på grund av efterskänkt lån från finska staten 
om 3 166 KSEK. 

Resultatet efter finansiella poster (resultat före skatt) uppgick till 9 164 KSEK (-74 078). 
Resultatet efter skatt var 6 413 KSEK (-71 169), motsvarande ett resultat per aktie om 
0,08 SEK (-0,97). 

Övrigt totalresultat uppgick till -67 643 KSEK (- 113 616), varav marknadsvärde på Bolagets 
kassaflödessäkringar uppgick till – 87 735 KSEK (-135 464), inkomstskatt hänförlig till 
dessa uppgick till +22 811 KSEK (35 221) och omräkningsdifferenser till – 2 719 KSEK -
13 373. I not 8 ”Derivatinstrument” finns koncernens säkringsprogram redovisade 
(guldpris, ränta samt elpris). 
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Likviditet och kassaflöde 

 

Tredje kvartalet 2011 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet uppgick till 23 932 KSEK 
(-8 035). Rörelsekapitalet minskade med 2 042 KSEK. Investeringarna uppgick till 11 113 
KSEK (45 299) och kvartalets totala kassaflöde uppgick till 12 261 KSEK (-15 495). 

 Januari-september 2011 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12 209 KSEK (-21 667). Ett ökat 
rörelsekapital jämfört med början av året, främst från upplupna och ej fakturerade intäkter, 
påverkade kassaflödet med -11 089 KSEK (102). Fakturering och betalning av guldkoncentrat 
sker i genomsnitt två månader efter leverans. 

Investeringarna uppgick till 15 944 KSEK (127 673). Amortering av lån uppgick till 
8 513 KSEK. Det totala kassaflödet efter finansiering uppgick till -12 248 KSEK (-72 528) och 
koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 54 635 KSEK 
(31 dec 2010: 65 733 KSEK). 

Investeringar 
Bruttoinvesteringarna inklusive finansiell leasing uppgick till 21 268 KSEK (132 623), varav 
balanserade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar 
7 175 KSEK (9 487), maskiner och inventarier 7 415 KSEK (55 747), aktivering av 
tillredningskostnader mm 3 424 KSEK (-), byggnader och mark 2 056 KSEK (32 931) samt 
pågående investeringar 1 198 KSEK (34 458). 

Finansiell ställning jämfört med 31 december 2010 
Den 30 september 2011 uppgick Endomines nettoskuld till 31 781 KSEK (21 397) och 
nettoskuldsättningsgraden  var 38,2 (14,9) procent. Koncernens likvida medel uppgick till 
54 635 KSEK (65 733) och räntebärande skulder uppgick till 86 416 KSEK (87 130). 

Finansiella instrument avseende kassaflödessäkringar 

Marknadsvärdet av finansiella instrument som avser kassaflödessäkringar på guldpris och 
ränterisk, uppgick till totalt -291 595 KSEK (-195 568). Förändringen i marknadsvärdet 
rapporteras i huvudsak som övrigt totalresultat för delårsperioden. Ett negativt 
marknadsvärde redovisas som skuld. Den andel av värdet som avser nästkommande 12 
månader redovisas som kortfristig skuld, 63 138 KSEK (20 886) och resten som långfristig 
skuld, 228 457 KSEK (174 682). Nettobeloppet efter skatt redovisas i eget kapital (reserver). 

Kassaflöde
KSEK 2 011 2 010 2 011 2 010
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 21 890 -7 273 23 298 -21 769
Förändring av rörelsekapital 2 042 -762 -11 089 102
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 932 -8 035 12 209 -21 667
Investeringar och övrigt -11 113 -45 299 -15 944 -127 673
Kassaflödet före finansiering 12 819 -53 334 -3 735 -149 340
Kassaflöde från finansieringssverksamhet -558 37 839 -8 513 76 812
Periodens kassaflöde 12 261 -15 495 -12 248 -72 528

Likvida medel vid periodens slut 54 635 63 886 54 635 63 886

Juli - sept Jan - sept
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Summa reserver (säkringsinstrument och omräkningsdifferenser) uppgick vid periodens slut 
till -213 643 KSEK (-146 000), (se not 7 ”Reserver i koncernen”).  

I not 8 ”Derivatinstrument” finns koncernens säkringsprogram redovisade (guldpris, ränta 
samt elpris). 

Eget kapital 

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 83 241 KSEK (143 624), vilket 
motsvarar 1,05 SEK (1,81) per aktie. Soliditeten uppgick till 16,3 procent (31,4). 
Fördelningen av det egna kapitalet redovisas i bilaga Koncernens rapport över förändringar i 
eget kapital. 

Moderbolagets finansiella utveckling 
Moderbolaget Endomines AB bedriver enbart holdingverksamhet och har två anställda. 
Resultat- och balansräkningar i sammandrag för januari-september 2011 återfinns som 
bilaga till denna delårsrapport. 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 2011 för moderbolaget. 

Moderbolaget intäkter avser debiterade administrativa tjänster från dotterbolagen i 
Finland. Nettoomsättningen uppgick till 623 KSEK (871 KSEK).  

Personalkostnaderna uppgick till 2 341 KSEK (2 258). Ökningen beror främst på justeringar i 
ersättningsnivåerna men även en nyanställning från maj 2011. 

Övriga externa kostnader uppgick till 7 074 KSEK (2 481). Ökningen förklaras främst av 
kostnader inför den planerade börsintroduktionen på OMX Stockholm Small Cap. 

Rörelseresultatet uppgick till – 8 792 KSEK (- 3 876). 

Summa finansnetto uppgick till 9 480 KSEK (- 13 287). Räntenettot ökade till 2 550 KSEK 
(1 492), avseende främst ränta från dotterbolagen. Moderbolaget har inga externa 
räntebärande skulder. Valutakursfluktuationerna på moderbolagets nettotillgångar i 
utländsk valuta gav kursvinster om 5 302 KSEK jämfört med jämförelseårets kursförluster 
om 16 007 KSEK. 

Resultat efter finansnettot uppgick till 688 KSEK (- 17 163). 

Totala tillgångarna uppgick vid kvartalets slut till 328 286 KSEK (328 018) Likvida medel 
minskade och uppgick till 14 025 KSEK (40 711). Lån för finansiering av dotterbolagens 
kortfristiga likviditetsbehov uppgick till 17 935 KSEK. Inga investeringar har genomförts 
under rapportperioden. 

 

Övrigt 

Risker i Endomines verksamhet 
Endomines arbetar med guld- och mineralprospektering samt från och med januari 2011 
med gruvverksamhet. Bolagets verksamhet och guldprospektering är främst koncentrerad 
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till den Karelska Guldlinjen i norra delen av finska Karelen. Endomines närmaste huvudmål 
efter produktionsstarten i Pampalo år 2011 är en vidareutveckling av förekomsterna i 
anslutning till den Karelska Guldlinjen.  

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 28 och 43.  Bolagets ledning arbetar kontinuerligt med 
riskidentifiering och riskbedömning. Under året har svårigheterna att rekrytera ny 
kvalificerad personal till gruvan ökat ytterligare på grund av den pågående gruvboomen i 
Norden och i synnerhet i Finland. Enligt Bolagets bedömning har riskerna i övrigt inte 
förändrat sig i förhållande till beskrivningen i senaste årsredovisning. 

Säsongsvariationer 
Produktionskostnaderna i Endomines Oy kan variera mellan sommar och vintertid bland 
annat på grund av kostnaden för el. Under vintertid ökar elkonsumtionen främst på grund 
av uppvärmning av ventilationsluften i gruvan under jord. Samtidigt tenderar elpriset att 
vara högre under vintertid. Malmbrytning i gruvan och guldutbytet i verket är inte 
säsongsberoende, men då malmtyp och guldhalt i densamma kan variera ganska mycket 
kan det uppstå stora skillnader mellan kvartalsresultaten. 

Segmentrapportering 
Från och med 1 januari 2011 infördes en ny affärsorganisation genom att verksamheten 
indelades i följande segment: 

• Pampalogruvan. Inkluderar själva gruvan samt kross, anrikningsverkets byggnader och 
produktionsutrustning, dammar, kraftlinje och övrig infrastruktur. 

• Guldprospektering. Inkluderar alla guldfyndigheter utanför Pampalogruvans 
bearbetningskoncession. 

• Industrimineraler. Inkluderar koncernens ilmenit och kalk/wollastonit förekomster. 
• Övrigt. I segmentet Övrigt redovisas koncerngemensamma kostnader, 

koncernelimineringar och övriga poster som inte fördelas på affärsområdena. 

Koncernens nettoomsättning i denna delårsrapport kommer enbart från Finland. 

Styrelsen för Endomines har beslutat att den interna uppföljningen av segmentens resultat 
baserar sig på lokala redovisningsprinciper. Därmed är segmentredovisningen inte 
upprättad enligt IFRS. IFRS 8 föreskriver att segmentsredovisning ska ske på det som 
uppföljning sker. En avstämning mellan koncernens rörelseresultat och segmentresultaten 
lämnas i bilaga till denna rapport. 

Verksamheten var under 2010 helt inriktat på investeringen i Pampalogruvan. Bolaget har i 
denna rapport inte redovisat jämförande siffror för de nya segmenten eftersom relevant 
jämförelsegrund saknas på grund av utvecklingen och igångsättandet av driften under 2011. 
En omarbetning har även bedömts vara alltför tidskrävande och värdet på att ta fram 
jämförande siffror inte motsvaras av kostnaden för nedlagt arbete.  
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Närståendetransaktioner 
Med närståendetransaktioner avses transaktioner med ledande befattningshavare 
antingen direkt eller via ett bolag som kontrolleras av ledande befattningshavare (inkl. 
styrelseledamot).  Avtalet med styrelseledamoten Carina Hellemaas konsultbolag avser IR-
tjänster mm från 1 juli 2010. Avtalet gäller tillsvidare med tre månaders uppsägningstid. 

Kostnaden för samtliga tjänster uppgick i denna delårsrapport till 468 KSEK (474). Utfall av 
transaktioner fakturerade av Carina Hellemaas bolag uppgick till 468 KSEK (100) och av Timo 
Lindborgs bolag till 0 KSEK (374). Jämförelseårets tjänster avsåg strategisk konsultation med 
Timo Lindborgs bolag.  Avtalet upphörde den 31 juli 2010. 

Hyresvärd för moderbolagets kontor är Northland Resources, vars VD och tillika 
styrelseordförande i Endomines AB är Karl-Axel Waplan. Hyran är marknadsmässig. 

Avtal 
Inget av Bolagets nuvarande låneavtal innehåller klausuler om uppsägning vid 
ägarförändringar avseende moderbolaget.  

Informationspolicy 
Endomines är medlem i föreningen FinnMin-Kaivannaisteollisuus ry (The Association of 
Finnish Extractive Resources Industry), vilket i Sverige motsvaras av SveMin (Föreningen för 
gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Bolaget följer därmed de gemensamma 
rekommendationer som gäller som publiceringsstandard för företag engagerade i 
prospektering, förekomstutveckling och mineralutvinning. 

Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och malmreserverna enligt JORC-
koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och 
malmreserver. 

FinnMin och SveMin understryker att all information som lämnas av ett företag, direkt eller 
på uppdrag av detta, skall följa de båda organisationernas rekommendationer. Avsikten 
med dessa rekommendationer är att de ska utgöra riktlinjer för de företag som lämnar 
information till investerare, media och börs rörande sin verksamhet. Detta gäller oavsett om 
det avser pressmeddelanden, internet, publika memorandum, prospekt, årsredovisning 
m.m. 

Endominesaktien 
Antalet aktier i Endomines AB uppgår till 79 441 625. Alla emitterade aktier har till fullo 
betalats och ger samma rätt att rösta och ta del av Bolagets tillgångar. Vid bolagsstämman 
har varje aktieägare rätt att rösta för det antal aktier hon eller han äger eller representerar. 
Varje aktie ger en röst. 

Kvotvärdet på aktien är 3 SEK. Aktiekapitalet i bolagsordningen utgör lägst 220 000 000 
kronor och högst 880 000 000 kronor medan antalet aktier skall vara lägst 73 000 000 
stycken och högst 292 000 000 stycken. 
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Utestående teckningsoptioner 

Bolaget har emitterat sammanlagt 3 442 000 teckningsoptioner till det helägda 
dotterbolaget Endomines Förvaltning AB till följd av två personaloptionsprogram. 

Tilldelning under det program som beslutades 2009 skedde i januari 2010 med totalt 
1 271 010 personaloptioner (lösenpris 5,80 SEK per aktie) och tilldelning under det program 
som beslutades 2010 skedde i maj 2011 med totalt 1 162 999 personaloptioner (lösenpris 
10,94). Baserat på totalt antal utestående aktier blir utspädningen av tilldelade optioner till 
följd av personaloptionsprogrammen högst 3,06 procent av aktiekapitalet i bolaget vid fullt 
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. 

Övriga uppgifter 

Det finns inga regler i svensk lagstiftning eller Endomines AB:s bolagsordning som skulle 
begränsa möjligheter att överföra aktier i Endomines. Styrelsen har för närvarande inte 
bolagsstämmans bemyndigande att emittera nya aktier eller återköpa Endomines-aktier. 

Det finns inga av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i 
rätten att överlåta aktier. Det finns inga avtal som bolaget är part i och som får verkan eller 
ändras eller upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett offentligt 
uppköpserbjudande. Endomines AB:s bolagsordning innehåller inga regler relaterade till 
utnämning eller entledigande av styrelseledamöter, eller några regler relaterade till tillägg 
till bolagets bolagsordning, på bolagsstämman. 

Uppgifter om notering på NasdaqOMX First North Premier. 

Endomines aktie handlas under kortnamnet ENDO. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets 
Certified Adviser och likviditetsgarant på First North. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
Provproduktion av gravimetriskt koncentrat påbörjades i början av oktober. 

I enlighet med Endomines plan att övergå till drift i egen regi införskaffade Bolaget i 
början av november en ny Sandvik ortdrivningsrigg till Pampalogruvan. Inledningsvis 
kommer ortdrivning att utföras både av entreprenörer och av Endomines egen personal 
med Bolagets  utrustning. 

Övrigt 

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 
1 221 941 aktier (1,54 % av totala antalet aktier) i Endomines AB. 

Granskning av revisor 
Endomines AB:s revisor har utfört en översiktlig granskning av denna delårsrapport. 
Granskningsrapport bifogas på sidan 14. 
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Redovisningsprinciper och IFRS 
Endomines tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits 
av den Europeiska Unionen. Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper framgår av 
årsredovisningens sidor 38-44 för 2010. Delårsrapporten har upprättats med tillämpning 
av samma redovisningsprinciper som i årsredovisning för 2010. 

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

Kommande rapporter och händelser 
Bokslutskommuniké Q4 2011 publiceras den 22 februari 2011. 

Planerat datum för årsstämma 2011 är 26 april 2011. 

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

 

Stockholm 14 november 2011 

Endomines AB (Publ) 

 

 

Karl-Axel Waplan  Markus Ekberg 

Styrelsens ordförande  Verkställande direktör 

 

 

Carina Hellemaa Eva Redhe Ridderstad  Timo Lindborg 

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

Staffan Simberg Lars-Göran Ohlsson Rauno Pitkänen 

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

Bilagor, finansiella rapporter i sammandrag 
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REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT 
Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i 
sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. 
årsredovisningslagen 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Endomines AB för perioden 1 
januari till 30 september 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 
(SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för 
koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets 
del i enlighet med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 14 november 2011 

PricewaterhouseCoopers AB 

 
……………………… 

Sten Håkansson 
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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Endomines AB (Publ) Delårsrapport Jan - sept  2011
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
KSEK Not Helår

2 011 2 010 2 011 2 010 2 010

Nettoomsättning 48 063 – 112 904 – –
Övriga intäkter 1 365 – 1 433 – –
Summa intäkter 49 428 – 114 337 – –

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete -1 484 – -5 752 – –
Råvaror och förnödenheter -2 869 – -9 868 – -612
Kostnader för ersättningar till anställda -9 117 -2 292 -24 953 -8 181 -15 534
Avskrivningar och nedskrivningar -8 195 210 -17 938 -45 311 -45 255
Övriga kostnader -4 688 -3 026 -48 435 -7 603 -12 168
Rörelseresultat 23 075 -5 108 7 391 -61 095 -73 569

Finansiella intäkter 127 -22 231 3 305 3 260
Finansiella kostnader 1 129 -5 779 1 542 -16 258 -18 926
Finansiella poster-netto 1 256 -5 801 1 773 -12 953 -15 666

Resultat före skatt 24 331 -10 909 9 164 -74 048 -89 235

Inkomstskatt -6 243 1 607 -2 751 2 879 5 974
Periodens/Årets resultat 18 088 -9 302 6 413 -71 169 -83 261

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar 8 -107 279 47 983 -87 735 -135 464 -217 145
Valutakursdifferenser -2 231 -4 317 -2 719 -13 373 -11 631
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 27 893 -12 475 22 811 35 221 56 458
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -81 617 31 191 -67 643 -113 616 -172 318
Summa totalresultat för perioden -63 529 21 889 -61 230 -184 785 -255 579

Periodens/Årets resultat hänförligt till:
   Moderföretagets aktieägare 18 088 -9 302 6 413 -71 169 -83 261
Summa totalresultat hänförligt till:
   Moderföretagets aktieägare -63 529 21 889 -61 230 -184 785 -255 579

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare under perioden (i SEK per aktie)
Resultat per aktie, före utspädning 0,23 -0,13 0,08 -0,97 -1,13
Resultat per aktie, efter utspädning 0,22 -0,13 0,08 -0,97 -1,13
Antal aktier (tusental):
  Vid periodens utgång, st 79 441 625 73 343 484 79 441 625 73 343 484 79 441 625
  Genomsnitt före utspädningseffekt, st 79 441 625 73 343 484 79 441 625 73 343 484 73 610 800
  Genomsnitt efter utspädningseffekt, st 81 875 635 80 705 441 82 098 027 80 755 441 80 754 835

Juli - sept Jan - sept
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Endomines AB (Publ) Delårsrapport Jan - sept  2011
KONCERNENS BALANSRÄKNING
KSEK Not 30 sept  31 dec

2 011 2 010

   Immateriella anläggningstillgångar 4 41 800 143 132
   Materiella anläggningstillgångar 5 275 502 161 696
   Uppskjutna skattefordringar 82 797 60 377
   Derivatinstrument 8 301 1 224
   Andra långfristiga fordringar 929 902
Summa anläggningstillgångar 401 329 367 331

   Varulager 8 966 14 212
   Derivatinstrument 8 213 650
   Kundfordringar 1 685 0
   Övriga fordringar 442 8 590
   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 42 791 988
   Likvida medel 54 635 65 733
Summa omsättningstillgångar 108 732 90 173
SUMMA TILLGÅNGAR 510 061 457 504

   Aktiekapital 238 325 238 325
   Övrigt tillskjutet kapital 170 275 170 275
   Reserver 7 -213 643 -146 000
   Balanserade vinstmedel inklusive periodens/årets resultat -111 716 -118 976
Summa eget kapital 83 241 143 624

Skulder
Upplåning 69 511 71 760
Derivatinstrument 8 228 457 174 682
Övriga avsättningar 10 212 9 739
Summa långfristiga skulder 308 180 256 181

Upplåning 16 905 15 370
Derivatinstrument 8 63 138 20 886
Leverantörsskulder 12 984 11 706
Övriga skulder 3 751 1 125
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 862 8 612
Summa kortfristiga skulder 118 640 57 699
Summa skulder 426 820 313 880
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 510 061 457 504
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Endomines AB (Publ) Delårsrapport Jan - sept  2011
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KSEK
Hela egna kapitalet är hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktie-
kapital

Övrigt
 tillskjutet

kapital Reserver

Balanserade
vinstmedel

inkl. 
periodens

resultat

Summa
eget

kapital

Ingående balans 1 Jan 2010 220 030 158 412 26 319 -36 478 368 283
Totalresultat
Årets resultat – – – -71 169 -71 169
Övrigt totalresultat – – -113 616 – -113 616
Summa totalresultat – – -113 616 -71 169 -184 785

Transaktioner med aktieägare
Personaloptionsprogram – – – 554 554
Summa transaktioner med aktieägare – – – 554 554
Utgående balans 30 sept 2010 220 030 158 412 -87 297 -107 093 184 052

Ingående balans 1 Jan 2011 238 325 170 275 -146 000 -118 976 143 624
Totalresultat
Årets resultat – – – 6 413 6 413
Övrigt totalresultat – – -67 643 – -67 643
Summa totalresultat – – -67 643 6 413 -61 230

Transaktioner med aktieägare
Personaloptionsprogram 846 846
Summa transaktioner med aktieägare för perioden – – – 846 846
Utgående balans  30 sept 2011 238 325 170 275 -213 643 -111 717 83 240

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
KSEK Helår

Not 2 011 2 010 2 011 2 010 2 010
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 24 331 -10 909 9 164 -74 048 -89 235
Avskr/nedskr som belastat resultatet 8 195 -210 17 938 45 311 45 255
Omräkningsdifferenser -2 079 3 527 -4 829 9 406 10 711
Förändringar i värdet av finansiella instrument 382 208 846 554 –
Övriga poster -8 939 111 179 -2 992 -2 142
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 21 890 -7 273 23 298 -21 769 -35 411
Förändring av rörelsekapital 2 042 -762 -11 089 102 1 103
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 932 -8 035 12 209 -21 667 -34 308

Investeringsverksamheten
Köp av immateriella anläggningstillgångar -4 666 -3 190 -7 175 -9 308 -8 335
Köp av materiella anläggningstillgångar -6 447 -42 098 -8 769 -119 108 -138 192
Sålda anläggningstillgångar – -11 – 761 3 111
Förvärv av finansiella tillgångar – – – -18 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 113 -45 299 -15 944 -127 673 -143 416
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 12 819 -53 334 -3 735 -149 340 -177 724

Finansieringssverksamheten
Nyemission, kontant – – – – 30 157
Upptagna lån – 38 028 – 77 195 76 330
Amortering av lån -558 -189 -8 513 -383 -612
Kassaflöde från finansieringssverksamhet -558 37 839 -8 513 76 812 105 875

Periodens kassaflöde 12 261 -15 495 -12 248 -72 528 -71 849
Likvida medel vid periodens början 41 594 80 068 65 733 139 173 139 173
Kursdifferens i likvida medel 779 -687 1 149 -2 758 -1 591
Likvida medel vid periodens slut 54 635 63 886 54 635 63 886 65 733

Juli - sept Jan - sept
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Endomines AB (Publ) Delårsrapport Jan - sept  2011
KONCERNENS RÖRELSESEGMENT*)

KSEK Helår
2 011 2 010 2 011 2 010 2 010

Intäkter från externa kunder
Pampalogruvan 49 549 – 114 856 – –
Summa intäkter 49 549 – 114 856 – –
Omklassificering av intäkter i koncernen 1. -1 487 – -1 952 – –
Summa intäkter i koncernen 48 063 – 112 904 – –
Segmentresultat
Pampalogruvan 19 979 – 26 195 – –
Guldprospektering -906 – -1 525 – –
Industrimineraler -65 – -250 – –
Övrigt -3 502 – -13 909 – –
Summa segmentresultat 15 506 – 10 511 – –

Avstämning mot rörelseresultat i koncernen
Redovisningsprinciper enligt IFRS 2.
IAS- Personaloptioner -382 – -846 – –
IAS-Leasing 265 – 684 – –
IAS-avskrivningar -365 – -1 157 – –
Värdejustering elprissäkring -671 – -1 376 – –
Orealiserat resultat från kassaflödessäkring 9 000 – – – –
Övriga inkl omräkning 3. -278 – -425 – –
Summa rörelseresultat i koncernen 23 075 – 7 391 – –
Investeringar 4.
Pampalogruvan 6 466 – 8 058 – –
Guldprospektering 4 686 – 7 923 – –
Industrimineraler – – – – –
Övrigt – – – – –
Finansiell leasing – – 5 264 – –
Summa investeringar i koncernen 11 153 – 21 244 – –

VISSA NYCKELTAL
Helår

KSEK om ej annat anges 2 011 2 010 2 011 2 010 2 010
Rörelsemarginal, % 48,0 - 6,5 - -
Sysselsatt kapital vid slutet av perioden 169 657 270 148 230 754
Räntebärande skulder vid slutet av perioden 86 416 86 097 87 130
Räntebärande skulder, netto 31 781 22 210 21 397
Skuldsättningsgrad, netto, % 38,2 12,1 14,9
Soliditet, % 16,3 45,2 31,4
Aktiedata
   P/E-tal 6 neg 50 neg neg
   Resultat/aktie, SEK 0,23 -0,13 0,08 -0,97 -1,13
   Eget kapital/aktie, SEK vid slutet av perioden 1,05 2,51 1,81

Antal anställda (genomsnitt), personer 62 36 57 21 26
Antal anställda (vid periodens slut), personer 60 41 47

Juli - sept Jan - sept

Juli - sept Jan - sept

*) Fram till senaste årsredovisning har Endomines verkat i enbart ett rörelsesegment och ett geografiskt 
område, Finland.

4. Inklusive anskaffningar finansierade med finansiell leasing.

3. Eftersom huvuddelen av koncernens verksamhet är i Finland sker rapporteringen till styrelsen i EUR. 
Detta medför vissa omräkningsdifferenser i koncernrapporten.

1. Segmentets intäkter inkluderar inte lagerförändring och leveranskostnader, vilket leder till differens mellan 
segmentens intäkter och koncernrapporten.
2. Segmentrapporterna är inte justerade i enlighet med IFRS, varmed vissa differenser uppstår mot 
koncernrapporten.
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Endomines AB (Publ) Delårsrapport Jan - sept  2011
NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA I SAMMANDRAG

Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 3 Valutakurser EUR/SEK Helår
2 011 2 010 2 010

Omräkning av resultaträkning 9,0131 9,6494 9,5413
Omräkning av balansräkning vid utgång av perioden 9,2690 9,1600 9,0020
Källa: Riksbanken

Not 4 Immateriella anläggningstillgångar Jan - sept Helår
KSEK 2 011 2 010
Balanserade utgifter avseende prospekterings- och utvärderingstillgångar
Ingående bokfört värde 143 132 200 471
Anskaffningar 7 175 10 142
Avyttringar – -753
Omklassificeringar* -109 702 –
Aktiverade återställningskostnader – 5 911
Investeringsbidrag – -6 216
Kursdifferens 1 195 -22 581
Nedskrivningar – -43 842
Utgående bokfört värde 41 800 143 132

Not 5 Materiella anläggningstillgångar Jan - sept 2 011
KSEK

Byggn, mark 
och markanl.

Gruv-
tillgångar

Maskiner 
och 

inventarier

Pågående 
nyanläggn.

Summa 
materiella 

anl.tillg.
Ingående bokfört värde 46 265 – 81 394 34 037 161 696
Anskaffningar 2 056 3 424 7 415 1 198 14 093
Avyttringar – – -16 – -16
Omklassificeringar 32 455 109 702 1 257 -33 712 109 702
Kursdifferens 2 262 3 154 2 505 44 7 965
Avskrivningar -4 630 -7 816 -5 492 – -17 938
Utgående bokfört värde 78 408 108 464 87 063 1 567 275 502

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 sept  31 dec
KSEK 2 011 2 010

Levererade, ej fakturerade leveranser av guldkoncentrat 41 826 –
Övriga poster 965 988

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 (Delårsrapportering) samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. 
Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av samma redovisningsprinciper som i årsredovisning för 2010. Väsentliga redovisnings- 
och värderingsprinciper framgår av årsredovisningens sidor 38-44 för 2010.Endomines tillämpar International Financial Reporting 
Standards (IFRS) så som de antagits av den Europeiska Unionen.

Upprättandet av delårsrapporten kräver att Bolaget gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.Verkliga utfallet kan 
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
I denna delårsrapport gjorda kritiska bedömningar och källor till osäkerhet i uppskattningar är desamma som i senaste årsredovisning.

*Pampalogruvan inkluderas i "Gruvtillgångar" från kvartal 1. Omklassificering beror på att gruvdrift påbörjats.

Omklassificering av anläggningstillgångar
Tröskeln för kommersiell gruvdrift nåddes under februari månad 2011. Anläggningstillgångarna har därmed omklassificerats och en ny 
kategori av anläggningstillgångar har tillkommit, Gruvtillgångar. Denna nya kategori motsvaras av aktiverade nedlagda kostnader för 
prospektering och utveckling av Pampalogruvan, som tidigare redovisats som immateriell anläggningstillgång.

Jan - sept
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Not 7 Reserver i koncernen 30 sept  31 dec
KSEK 2 011 2 010
Vid början av året
Omräkningsreserv 6 552 18 183
Säkringsreserv -152 552 8 136

-146 000 26 319
Förändringar under året
Omräkningsreserv -2 719 -11 631
Säkringsreserv -64 924 -160 688
Redovisat som övrigt totalresultat -67 643 -172 319

Vid slutet av perioden
Omräkningsreserv 3 833 6 552
Säkringsreserv -217 476 -152 552

-213 643 -146 000

Not 8 Derivatinstrument 30 sept 30 sept  31 dec
KSEK 2 011 2 010 2 010
Långfristiga tillgångar (anläggningstillgångar) 301 1 224
Kortfristiga tillgångar (omsättningstillgångar) 213 650
Långfristiga skulder -228 457 -174 682
Kortfristiga skulder -63 138 -20 886

-291 081 -193 694
varav
Elpris 514 1 874
Guld- och räntesäkringar -291 595 -195 568

Förändringar i nettopositionen för elprisderivaten redovisas i sin helhet inom rörelseresultatet.

Förändringar i marknadsvärde för guld- och räntederivat Helår
2 011 2 010 2 011 2 010 2 010

Marknadsvärde vid början av perioden -187 923 -168 169 -195 568 10 595 10 595
redovisad ineffektivitet inom rörelseresultat 9 000 0 0 0 0
förändring redovisad inom totalresultat -89 279 47 983 -87 735 -135 464 -217 145
Valuta- och omräkningsdifferenser -23 393 1 059 -8 292 5 742 10 982
Marknadsvärde vid slutet av perioden -291 595 -119 127 -291 595 -119 127 -195 568

Fördelning av säkrade volymer per år: Au (oz)
år 2011-Q4 4 500
år 2012-Q1 4 500
år 2012-Q2 4 500
år 2012-Q3 4 500
år 2012-Q4 4 500

år 2013 17 500
år 2014 19 500
år 2015 20 400
Summa 79 900

                                                                                                                                                                                                                            
Guldprissäkringen avser sammanlagt en guldvolym på 79 900 oz fördelat över perioden från och med Q4 2011 till och med Q4 2015. Det 
säkrade priset är 843 EUR för alla perioder medan volymerna kan variera något från ett kvartal till annat kvartal. 

Derivatinstrumenten inkluderar säkringsinstrument avseende elprissäkringar,guldpris- och ränterisksäkringar. Förändringen i 
nettopositionen redovisas i rörelseresultatet avseende elprissäkringen och eventuell ineffektivitet i kassaflödessäkringen och i övrigt 
totalresultat avseende guldpris- och ränterisksäkringen.

Säkringsreserven avser marknadsvärdet för sådana utestående derivatinstrument som kvalificerar sig för säkringsredovisning. Motposten 
redovisas som tillgång eller skuld, se not 8 nedan. Förändringarna hänför sig till fluktuationer i bakomliggande marknadsvärden på spot- 
och terminsmarknaden. Ineffektivitet redovisas i förekommande fall inom rörelseresultatet.

Juli - sept Jan - sept
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Endomines AB (Publ) Delårsrapport Jan - sept  2011
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
KSEK Not Helår

2 011 2 010 2 011 2 010 2 010

Nettoomsättning -147 328 623 871 1 136
Övriga externa kostnader -1 869 -486 -7 074 -2 481 -3 297
Personalkostnader -692 -720 -2 341 -2 258 -3 227
Avskrivningar och nedskrivningar – -4 – -8 -24 856
Rörelseresultat -2 708 -882 -8 792 -3 876 -30 244
Finansiella intäkter 1 652 1 250 4 243 2 791 3 795
Finansiella kostnader 2 304 -5 469 5 237 -16 078 -18 649
Finansiella poster-netto 3 956 -4 219 9 480 -13 287 -14 854
Resultat före skatt 1 248 -5 101 688 -17 163 -45 098
Inkomstskatt – – – – –
Periodens resultat 1 248 -5 101 688 -17 163 -45 098
Övrigt totalresultat – – – – –
Summa totalresultat 1 248 -5 101 688 -17 163 -45 098

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
KSEK 30 sept  31 dec

2 011 2 010
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 142 711 167 553 142 711
Fordringar hos koncernföretag 171 132 141 980 144 032
Övriga anläggningstillgångar – 25 –
Summa anläggningstillgångar 313 843 309 558 286 743

Övriga fordringar 418 1 890 564
Likvida medel och kortfristiga placeringar 14 025 13 725 40 711
Summa omsättningstillgångar 14 443 467 178 41 275
Summa tillgångar 328 286 776 736 328 018
Eget kapital och skulder
Eget kapital 323 608 320 700 322 922
Koncernskulder 2 527 2 656 2 610
Övriga skulder 2 151 1 817 2 486
Summa skulder och eget kapital 328 286 325 173 328 018

Juli - sept Jan - sept
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