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VD HAR ORDET

Endomines listades på First North i juni 2007. Det var ett bety-
delsefullt steg i bolagets utveckling och vid emissionen i sam-
band med noteringen övertecknades aktien nästan två gånger. 
Den lyckade emissionen gav oss möjlighet att genomföra de 
arbeten som krävs för att föra Karelska Guldlinjen och Pampalo 
närmare investeringsbeslut och produktion, samt att utveckla 
Bolagets övriga projekt vidare.

Endomines har som ett av två svenska prospekteringsbolag 
valt att redovisa Bolagets mineraltillgångar i enlighet med den 
australiensiska JORC-koden eller kanadensiska National Instru-
ment NI 43-101. Dessa standarder understöds av gruvindustrins 
organisationer SveMin i Sverige och FAERI i Finland. 

Bolaget har även valt att genomlysa sina mineraltillgångar ge-
nom oberoende utomstående internationella konsulter, vilka är 
kvalifi cerade att ge mineraltillgångsutlåtanden som är accep-
terade på kanadensiska och australiensiska börser. Vi har valt 
denna strikta strategi för att öka tillförlitligheten i våra utlåtan-
den beträffande mineraltillgångar då dessa utgör grundstenar 
för vår värdesättning och bedömning av framtida planer. Därmed 
kan även internationella jämförelser göras med motsvarande 
acceptans.

Jag vill som indikation på kvaliteten i Endomines mineraltill-
gångar framhålla att vi har borrdata från mer än 92 000 meter 
inom Karelska Guldlinjen, varav 52 716 meter enbart i Pampalo. 

Endomines har i februari 2008 publicerat en feasibility study. 
Den har genomförts av det oberoende företaget Wardell Arm-
strong International Limited (WAI) från Storbritannien i enlighet 
med Endomines kvalitetskrav för rapportering. Studien visar att 
Pampalogruvans återbetalningstid uppskattas till tre år. Studien 
utgör ett genomarbetat tekniskt och ekonomiskt underlag som 
kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet 
inför det planerade gruvinvesteringsbeslutet. Studien avser att 
ge en bild av situationen för de första fyra årens produktion med 
93 175 oz. guld levererad från verket. Den i studien planerade 
gruvproduktionen uppgår till cirka 180 000 ton malm per år och 
investeringskostnaden beräknas till cirka 21 miljoner Euro. Malm-
reserverna har beräknats till 723 818 ton malm med en halt på 4,65 
gram guld per ton malm vilket motsvarar 108 115 oz. eller 3 363 kg 
guld (se tabell 2 på sidan 6).

Jag är mycket nöjd med att Bolaget under 2007 har lyckats an-
ställa kunniga yrkesmän som betydligt stärker vår organisations 
gruvkunnande och som har gjort genomförandet av dessa inves-
teringar och arbeten vid Pampalogruvan möjliga.

Stockholm, 14 april 2008

Timo Lindborg
VD och koncernchef

”...har Endomines säkerställt en 
unik position bland internationella 
prospekteringsbolag...”

Med förvärvet av Pampaloförekomsten och andra kända mineraliseringar längs den södra 
delen av den Karelska Guldlinjen har Endomines säkerställt en unik position bland internationella 
prospekteringsbolag, genom att kontrollera ett helt grönstensbälte med betydande guld-
potential. Endomines avser att verka som en långsiktig aktör, primärt inom fi nsk prospekterings- 
och gruvverksamhet. Vårt syfte är att skapa kapitalvärde för våra aktieägare genom löpande 
värdetillväxt och genom successiv förädling av prospekteringsprojekt med sikte på gruvdrift.
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AFFÄRSIDÉ, MÅL & VISION
 
Endomines affärsidé är att utveckla lönsamma guld- 
och ilmenitfyndigheter, i första hand i Finland, och att så 
snart prospekteringsfasen passerats föra över aktuella 
projekt i industriell gruvproduktion. Bolaget kommer 
inledningsvis att prioritera guldproduktion. Endomines 
vision är att ta del i en framtida strukturutveckling av den 
nordiska gruvbranschen. Bolaget kan därför komma att 
genomföra förvärv av intressanta förekomster eller bolag 
om tillfälle ges.

• Nyemissioner tillför bolaget 86 775 KSEK före 
emissionskostnader.

• Endomines ansöker om bearbetningskoncession 
för guldförekomsten i Hosko.

• Endomines styrelse beslutar att förlänga snedbanan 
i Pampalogruvan från nuvarande –325 meters nivå, 
till –425 meters nivå. Från snedbanan kommer 
mineraliseringarnas djupgående att undersökas 
med kärnborrning.

• Under 2007 har Bolaget borrat 11 071 meter. Totalt 
har 5 695 kärnsektioner lämnats in för analys.

• Nettoinvesteringarna uppgick under året till 
24 922 KSEK.

2007 I KORTHET
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

● VERKSAMHETEN OCH KONCERNEN
Bolaget arbetar intensivt för att ett investeringsbeslut för Pam-
palogruvan skall kunna genomföras senast under 2009 så att 
produktion kan starta 2010. Bolaget har gjort kompletterings-
borrningar på fl ertalet fyndigheter för att förbättra kvaliteten och 
kännedomen om mineraltillgångarna inför en uppdatering av en 
redovisad malmreservsberäkning. Bolaget har påbörjat arbetet 
med att föra över Karelska Guldlinjens satellitfyndigheters mine-
raltillgångar till malmreserver under år 2008. 

Den genomförda kärnborrningskampanjen har resulterat i 
betydligt ökad kännedom om Hosko, Pampalo East, Rämepuro 
och Muurinsuoförekomsterna, vilket gör att mineraltillgångarna 
sannolikt kan uppgraderas. Alla dessa förekomster ligger i an-
slutning till den Karelska Guldlinjen och inom transportavstånd 
från det planerade centrala anrikningsverket vid Pampalogruvan. 
Målsättningen är att mineraltillgångarna skall kunna överföras till 
malmreserver som skall kunna brytas och transporteras till Pam-
palo. Bolaget planerar därför att redan under 2008 ansöka om en 
brytningskoncession även för Muurinsuoförekomsten. 

Tidigare genomförda provbrytningar och anrikningstester 
samt de nya borrhålsresultaten från Hoskoförekomsten är lovan-
de och ligger till grund för den ansökan om bearbetningskonces-
sion som bolaget gjorde under hösten 2007. En eventuell framtida 
brytning av den för närvarande över 700 meter långa North South 

Hoskoförekomsten skulle utgöra ett viktigt tillskott till det plane-
rade centrala anrikningsverket i Pampalo. Bolaget planerar att 
söka miljötillstånd för Hosko under 2008, både för dagbrotts- och 
underjordsbrytning.

Den beslutade och påbörjade investeringen i snedbanan är 
betydelsefull och ger Bolaget möjlighet att undersöka Pampa-
loförekomsten mot djupet. Snedbanan kommer dessutom att 
kunna användas för transport av malm/gråberg. Den kommer att 
vara en vital del av gruvans infrastruktur om styrelsen fattar ett 
produktionsbeslut under kommande år. 

Bolaget har genomfört utvecklingsarbete på den mindre un-
dersökta Pampalo North West (”NW”)-fyndigheten. Med den 
nya, delvis rikt mineraliserade fyndigheten, kontrollerar Bolaget 
nu 23 guldförande mineraliseringar inom den Karelska Guldlinjen. 
Sju av dessa är så väl undersökta att beräkningar av mineraltill-
gångarna har kunnat göras. Den nya Pampalo NW-mineralise-
ringen ligger nära Pampaloförekomsten, vilket understryker detta 
områdes potential för att hysa ytterligare nya förekomster. De in-
tressanta guldhalterna och närheten till Pampalo gör att Bolaget 
kommer att intensifi era undersökningarna av mineraliseringen.

Bolaget har inom Kalvinit, genom ett utvecklings- och prospekt-
eringsarbete kunnat påvisa mineraltillgångar som räcker för 15 
års produktion. Bolaget har också säkerställt ilmenitkoncentratets 
kvalitet genom storskaliga provleveranser till Kemira Pigments

TABELL 1. ENDOMINES MINERALTILLGÅNGAR VID KARELSKA GULDLINJEN

Guldförekomst
Ton Guldhalt 

gr/t
Guld oz Cut-off 

grade
Klassifi cering Not

Pampalo 233 000 7,60 56 930 1,0 Känd 1

Pampalo 724 000 4,41 102 591 1,0 Indikerad 1

Pampalo 160 000 7,06 36 313 1,0 Antagen 1

Pampalo East 58 000 3,14 5 874 1,0 Antagen 2

Hosko 14 000 4,80 2 160 0,5 Känd 3

Hosko 440 000 3,30 46 682 0,5 Indikerad 3

Hosko 721 000 1,70 39 407 0,5 Antagen 3

Rämepuro 155 000 2,35 11 711 0,5 Indikerad 1

Rämepuro 764 000 1,46 35 862 0,5 Antagen 1

Muurinsuo 390 000 1,50 18 808 0,5 Indikerad 3

Muurinsuo 533 000 1,40 23 990 0,5 Antagen 3

Kuivisto East 100 000 4,00 12 860 2,0 Antagen, hist. 4

Kuittila 275 000 2,58 22 811  Antagen, hist. 4

Not: Oberoende konsulter som genomfört beräkningar:1) Wardell Armstrong International, Storbritannien; 2) Karelian Resource Services Oy, 
Finland; 3) Micon International Ltd, Storbritannien; 4) Geologiska forskningscentralen, GTK Finland. 

Endomines AB grundades under 2005 som ägarbolag till de fi nska dotterföretagen Endo-
mines Oy och Kalvinit Oy. Endomineskoncernen består av moderbolaget Endomines AB 
(publ) samt Endomines Oy med verksamhet inom guldprospektering och Kalvinit Oy med 
inriktning på utveckling av förekomster av industrimineralet ilmenit. Samtliga fyndigheter 
är belägna i Finland.
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Oy. Bolaget bedömer att det fi nns goda förutsättningar att kunna 
utöka projektets potentiella livslängd genom fortsatt prospekte-
ring.

Nyemission
Nyemissionen, som gjordes i samband med bolagets notering på 
First North den 19 juni 2007, omfattade totalt 6 300 000 nyemit-
terade aktier i Endomines AB. Bolaget ställde ut en så kallad över-
tilldelningsoption till Erik Penser Fondkommission som kunde ut-
nyttjas inom 30 dagar från första handelsdagen i bolagets aktie. 
Optionen innebar att Endomines förband sig att på Erik Penser 
Fondkommissions begäran emittera ytterligare maximalt 750 000 
aktier till Erik Penser Fondkommission. Erik Penser Fondkommis-
sion utnyttjade den 31 juli 2007 375 000 aktier av denna övertill-
delningsoption. Teckningskursen uppgick till 13 SEK per aktie vid 
emissionerna. Emissionerna tillförde bolaget 86 775 KSEK före 
emissionskostnader.

Det tillförda kapitalet kommer att användas för fortsatta pro-
spekterings- och undersökningsarbeten inom Pampaloförekom-
sten, samt inom några av de mest lovande förekomsterna (Räme-
puro, Muurinsuo, Pampalo East och Hosko) längs den Karelska 
Guldlinjen. 

Den planerade undersökningen inom Pampaloförekomsten 
omfattar dels en förlängning av den befi ntliga snedbanan (ram-
pen) nedåt, dels kärnborrning från snedbanan och även kärnborr-
ning ovan jord i Pampalo East. Prospekteringen syftar till att dels 
kunna föra över de lägre klassifi cerade mineraltillgångarna till 
malmreserver och dels utöka de totala mineraltillgångarna. Mål-
sättningen är att uppnå en malmreserv som medger ett produk-
tionsbeslut 2009 och ett idrifttagande under 2010.

Verksamheten i Endomines Oy
Endomines Oy har sedan 1996 bedrivit prospektering och utveck-
ling av guldfyndigheter. Endomines Oy har inmutningar beviljade 
hos Arbets- och Näringsministeriet för fyndigheter längs den 
Karelska Guldlinjen i Ilomantsi kommun, i norra Karelen, östra 
Finland samt i Porkonen och Kivimaa i norra Finland. 

Karelska Guldlinjen
Bolagets första inmutningar längs den Karelska Guldlinjen förvär-
vades 1996 från fi nska staten som erbjudit dessa till försäljning 
genom en offentlig budgivning. Hosko och Kuivisto är de fyn-
digheter som bedöms ha störst potential. Utöver dessa fi nns ett 
tjugotal andra uppslag där man har konstaterat guld i berg 
genom provborrning eller annan typ av provtagning. Bolaget 
arbetar aktivt med att öka tonnage och halter i de mineraliser-
ingar man har. 

Överst: Kaire
Mitten: Geologisk karta över Kälviäområdet
Underst: Pampalogruvans mynning

”Det tillförda kapitalet kommer att 
användas för fortsatta prospekterings- 
och undersökningsarbeten inom 
Pampaloförekomsten...”
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I oktober 2006 förvärvade bolaget den södra delen av Karelska 
Guldlinjen som bl.a. innehåller gruvan i Pampalo, från Polar Mi-
ning Oy, ett dotterbolag till det börsnoterade australiensiska 
gruvbolaget Dragon Mining NL. I och med förvärvet av Karelska 
Guldlinjens södra del är bolaget ägare till samtliga kända inmut-
ningsrätter längs hela den Karelska Guldlinjen. Samtliga mineral-
tillgångar och uppslag längs denna sträckning har ett maximalt 
avstånd mindre än tre mil till det planerade verket i Pampalo. 

Bolaget har längs hela den Karelska Guldlinjen sammanlagt 
48 inmutningar med en yta på 3 150 hektar. Bolagets inmutningar 
är tidsbundna och innebär betalningsåtaganden till fi nska sta-
ten och berörda markägare baserat på gruvlag och gruvförord-
ning, samt betalningsskyldigheter hänförliga till avtal med fi nska 
TEKES.

Pampaloförekomsten
Under första och andra kvartalet 2007 slutfördes en beräkning 
av mineraltillgångarna i Pampaloförekomsten av det oberoende 
konsultbolaget Wardell Armstrong International. Beräkning av 
mineraltillgångarna i Pampaloförekomsten  resulterade i 233 000 
ton med 7,6 gram guld per ton (56 930 oz.) klassifi cerade som 
kända mineraltillgångar, 724  818 ton med 4,4 gram guld per ton 
(102 591 oz.) klassifi cerade som indikerade mineraltillgångar samt 
160 000 ton med 7,1 gram guld per ton (36 313 oz.) klassifi cerade 
som antagna mineraltillgångar. Beräkningen har utförts enligt 
JORC-koden och med en cut-off på 1,0 gram guld per ton. Det 
preliminära resultatet av den ”Feasibility”-studie som inleddes 
under fjärde kvartalet 2006 visar att kända och indikerade mine-
raltillgångar i Pampaloförekomsten räcker för cirka fyra års pro-
duktion vid en årlig brytning av 180 000 ton. Studien som gjorts 
under ledning av Wardell Armstrong International avrapportera-
des i februari 2008. Studien kommer att uppdateras allt eftersom 
ny information om mineraltillgångar fi nns tillgänglig. 

För att fortsätta undersökningarna av de djupare liggande de-
larna av Pampaloförekomsten, har Bolaget beslutat att förlänga 
den befi ntliga snedbanan ned till i första hand –425 meters nivå 
(375 m under markytan). Snedbanan är nödvändig för att kunna 
genomföra den planerade kärnborrningen, men den kommer 
också att kunna användas för transporter vid den i framtiden 
planerade brytningen. Arbetet påbörjades i november 2007 och 
beräknas vara avslutat i maj 2008. I mars var brytningen klar ned 
till –390 meters nivå. Endomines har beviljats en utökning av be-
arbetningskoncessionen för brytning av guld i Pampalo med 131 
hektar.

I tabellen nedan redovisas malmreserver beräknade utifrån 
kända och indikerade mineraltillgångar i Pampalo enligt tabell 1.

TABELL 2. MALMRESERVER I PAMPALOGRUVAN PER DEN 28 
FEBRUARI 2008 ENLIGT WAI, (JORC – CODE 2004)

Klass
Tonnage 

(t)
Halt 

(g/t*)
Guld 
(oz)

Guld 
(kg)

Bevisad malmreserv 180 308 6,63 38 421 1 195

Sannolik malmreserv 543 510 3,99 69 694 2 168

BEVISAD + SANNOLIK 723 818 4,65 108 115 3 363

* Cut-off: 2 g/t.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Hoskoförekomsten
Analyserna av mineraliserade kärnsektioner från tidigare genom-
förd kärnborrning i Hoskoförekomsten och den kompletterande 
borrning som genomförts under 2007 visar på ekonomiskt mycket 
intressanta guldhalter. Ett fl ertal meterlånga kärnsektioner håller 
dessutom höga halter. 

De kända mineraltillgångarna i Hoskoförekomsten beräknades 
under andra kvartalet 2007 av det oberoende konsultbolaget 
Micon International. Dessa uppgick totalt till 14 000 ton med en 
guldhalt på 4,8 gram per ton (2 160 oz.). Därutöver klassifi cerades 
440 000 ton med 3,3 gram guld per ton (46 682 oz.) som indikera-
de mineraltillgångar, samt 721 000 ton med 1,7 gram guld per ton 
(39 407 oz.) som antagna mineraltillgångar. Beräkningarna och 
klassifi ceringen av tonnaget har gjorts enligt JORC-koden och 
med en cut-off på 0,5 gram guld per ton. 

Endomines Oy har, den 12 oktober, lämnat in en ansökan om 
bearbetningskoncession för Hoskoförekomsten till Arbets- och 
Näringsministeriet i Finland. Hoskoförekomsten ligger endast 15 
kilometer norr om Pampalo och målsättningen är att fastställa en 

malmreserv som kan brytas och anrikas i det planerade verket vid 
Pampalo. Om bearbetningskoncession beviljas, kommer den att 
bli Bolagets tredje inom den Karelska Guldlinjen, vilka till största 
delen täcks av Bolagets undersökningstillstånd. 

Rämepuro
Det oberoende konsultbolaget Wardell Armstrong International 
har, under andra kvartalet 2007, gjort en beräkning av tonnage 
och halter i Rämepuroförekomsten. Denna beräkning resulterade 
i en indikerad mineraltillgång på 155 000 ton med en guldhalt på 
2,4 gram per ton (11 711 oz.), samt en antagen mineraltillgång på 
764 000 ton med en guldhalt på 1,5 gram per ton (35 862 oz.). 
Beräkningarna och klassifi ceringen av mineraltillgångarna har ut-
förts enligt JORC-koden och med en ”cut-off” på 0,5 gram guld 
per ton.

Erhållna resultat från de IP-mätningar som Geologiska Forsk-
ningscentralen genomfört på beställning av Endomines i områ-
det mellan Rämepuro och Hattu South, visar kraftiga IP- anomalier 
som i strykningsriktningen kan följas drygt 700 meter norrut från 
Rämepuromineraliseringen. Anomalin fortsätter ytterligare cirka 
1 000 meter, men blir  svagare. IP-anomalin indikerar att det fi nns 
en elektriskt ledande horisont i berggrunden (t. ex. sulfi dmineral 
eller grafi t) vilket i sin tur kan vara en indikation på att guldminera-
liseringen i Rämepuro fortsätter mot norr. 

Muurinsuo 
Under andra kvartalet 2007 har Micon International även genom-
fört en beräkning av tonnage och halter i Muurinsuoförekomsten. 
Denna resulterade i en indikerad mineraltillgång på 390 000 ton 
med 1,5 gram guld per ton, motsvarande 18 808 oz. samt en an-
tagen mineralresurs på 533 000 ton med 1,4 gram guld per ton, 
motsvarande 23 990 oz. Beräkningarna har utförts med en cut-off 
på 0,5 gram guld per ton. Klassifi ceringen är gjord enligt JORC-
koden.

Pampalo East 
Under andra kvartalet 2007 har Karelian Resource Services Oy 
genomfört en beräkning av tonnage och halter i Pampalo East-
förekomsten. I förekomsten har bolaget, med en cut-off på 1,0 
gram guld per ton, en antagen mineraltillgång på 58 000 ton med 
3,14 gram guld per ton, motsvarande 5 874 oz. Klassifi ceringen är 
gjord enligt JORC-koden. 

Nya beräkningar och klassifi ceringar av tonnaget i Pampalo, 
Hosko, Muurisuo, Rämepuro och Pampalo East genomförs under 
2008. Målsättningen är dels att öka tonnaget i förekomster, dels 
att föra över betydande delar av detta till en högre klass, vilket 
medför ett bättre underlag vid en ekonomisk kalkyl avseende lön-
samheten för brytning och anrikning i ett centralt placerat anrik-
ningsverk. Alla här redovisade förekomster är öppna åt såväl norr 
som söder samt mot djupet. 

Kivimaa 
Endomines Kivimaaprojekt är i ett initialt skede. Bolaget besitter 
en inmutning på totalt cirka 60 hektar i Kivimaa i norra Finland. 
Historiska prospekteringsinsatser visar att det inom området 
fi nns guldindikationer i fast berg samt geokemiska anomalier och 
blockfynd. Outokumpus prospektering på 1960-talet resulterade 
i upptäckten av ett 350 meter långt och 1 till 6 meter brett guld-

Överst: Vid kärnborrning erhålles runda stavar av berggrunden
Underst: Borrad kärna tas ut ur borrör
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förande kvartsådersystem, vars djup är okänt. År 1969 utförde 
Outokumpu en provbrytning på 18 600 ton med 5,3 gram guld 
per ton och 1,9 procent koppar. 

Endomines har under hösten 2007 borrat fem nya hål (369 me-
ter) öster om den tidigare provbrutna mineraliseringen. Hålen 
borrades i profi ler med 20 meters inbördes avstånd. Kärnor från 
alla fem hålen var bitvis mineraliserade och i två av dessa note-
rades sektioner med höga koppar- och guldhalter. Projektet lig-
ger inom Bolagets ansökta och beviljade undersökningstillstånd. 
Området har väl utbyggd infrastruktur och ligger ca 50 kilometer 
sydväst om Rovaniemi i fi nska Lappland. Hål TE/KI-1:hade 6,6 me-
ter kärnsektion med 1,75 procent koppar och 0,75 gram guld per 
ton (varav 1 meter med 5,5 procent koppar och 1,33 gram guld 
per ton) och  Hål TE/KI-5, 0,8 m kärnsektion med 2,01 procent 
koppar och 1,76 gram guld per ton. 

Porkonen 
Bolaget äger fyra inmutningar i Porkonen i norra Finland. Bola-
gets inmutningar täcker ett område om cirka 396 hektar. Porko-
nen är för närvarande ett projekt i tidig fas där hittills utförda 
undersökningar består av kartering, geokemisk provtagning och 
begränsad provborrning. Genomförda studier visar att området 
rymmer ett stort antal guldindikationer i form av  blockfynd och 
geokemiska anomalier. Endomines avser att undersöka området 
vidare genom olika prospekterings- och utvecklingsinsatser. Ar-
bets- och näringsministeriet har beviljat Bolaget nio nya reserva-
tioner i Porkonenområdet. 

Verksamheten i Kalvinit Oy 
Kalvinit bedriver utvecklingsarbete och utvärdering av ilmenitfyn-
digheter i Kälviäområdet i västra Finland sedan 1997. Industrimi-
neralet ilmenit har ett fl ertal användningsområden, bland annat 
kan koncentrat av ilmenit upparbetas till titandioxid (TiO2) som 
har ett stort antal användningsområden, till exempel som pig-
ment i målarfärg, tandkräm och solkräm.  

Bolaget har fem ilmenitfyndigheter i Kälviä-området, Koivu, 
Kaire, Perä, Riutta och Lyly. Bolaget äger tolv inmutningar i Kalvi-
nit. Bolagets inmutningar täcker ett område om cirka 1 172 hektar. 
Samtliga fyndigheter ligger nära varandra inom någon mils radie. 
Dessa är tidsbundna och innebär betalningsåtaganden till fi nska 
staten och berörda markägare baserat på gruvlag och gruvför-
ordning, samt också betalningsskyldigheter hänförliga till avtal 
med fi nska TEKES och KP-Cobra Invest Oy.

Bolaget har sedan start genomfört två stora provbrytningar 
på sammanlagt 24 000 ton. För att säkerställa tillräcklig produkt-
kvalitet har koncentratet levererats till Kemira Pigments Oy, ett 
dotterbolag till den fi nska börsnoterade industrikoncernen Kemira 
Oy. Kalvinit har länge bedrivit ett samarbete med detta bolag an-
gående exploateringen av ilmenitförekomsterna. Samarbetet har
inneburit överföring av tekniskt processkunnande, marknadsin-
formation och fi nansiellt stöd. 

Kalvinit Oy har den 20 november 2006 lämnat in en ansökan 
om bearbetningskoncession för Koivu-, Räme- och Kaireföre-
komsten till Arbets- och Näringsministeriet i Finland. Koivu och 
Kaire ligger endast fem kilometer från varandra och målsättning-

NYCKELTAL FÖR DE TVÅ ÅR KONCERNEN VARIT BILDAD

2007 2006

Resultat före skatt –6 559 –6 657

Resultat efter skatt –6 559 –6 659

Balanslikviditet 17 11

Soliditet 90% 88%

Sysselsatt kapital 224 872 144 217

Antal aktier per 31 december, i tusental 18 336 11 661

Genomsnittligt antal aktier, tusental 15 164 4 549

Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK –0,43 –1,46

Eget kapital per aktie, SEK 11,48 11,20

Börskurs på bokslutsdagen, SEK 7,30 -

Defi nitioner

Balanslikviditet Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK

Totala omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Resultat i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier

Soliditet Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till totalt kapital Eget kapital i förhållande till antal aktier

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minus icke räntebärande skulder

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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en är att fastställa en malmreserv som kan brytas och anrikas i 
det planerade verket vid Koivu. Ansökan togs upp till behandling 
under våren 2007 och bolaget har lämnat in begärda kompletter-
ingar till ansökan och väntar beslut senast under 2009.

Bolaget har även fortsatt arbetet med miljökonsekvensbeskriv-
ningen som väntas att blir klar under 2008. Därefter förbereder 
sig Bolaget för inlämnande av miljötillståndsansökan senast un-
der 2009.

Beräkningar enligt JORC-koden visar på mineraltillgångar på 
68,7 miljoner ton inom förekomsterna. Av dessa är 38,6 miljo-
ner ton med 8,1 procent TiO2 klassifi cerade som indikerade mi-
neraltillgångar och 30,1 miljoner ton med 6,7 procent TiO2 som 
antagna mineraltillgångar vid en cut-off på 4,0 procent TiO2. 
Bolaget bedömer att cirka 20 miljoner ton med cirka 8 procent 
TiO2 har förutsättningar att kunna klassifi ceras som sannolika 
malmreserver.

● FINANSIERING 
Nyemission skedde då bolaget den 19 juni 2007 listades på First 
North.

● ÅRETS RESULTAT
Koncernens resultat före skatt för räkenskapsåret 2007 uppgick 
till –6 559 KSEK (–6 657 KSEK).

● FINANSIELL STÄLLNING
Koncernen hade per bokslutsdagen en likviditet på 69 146 KSEK 
(19 228 KSEK). Soliditeten uppgick till 90 (88) procent (beräknat 
som Eget Kapital i förhållande till Balansomslutningen). Koncer-
nens egna kapital uppgick till 210 586 KSEK (130 646 KSEK), vilket 
motsvarade 11,48 SEK (11,20 SEK) per aktie. Koncernen saknar fria 
medel.

● INVESTERINGAR
Endomines har under 2007 investerat 2,6 MEUR, motsvararande 
25 MSEK, framförallt i gruvan i Pampalo. Investeringen består 
främst av en förlängning utav snedbanan och ytterligare borr-
program.

● PERSONAL 
Antalet anställda var vid årets utgång elva (tre) personer. Av dessa 
var två kvinnor. Bolaget har under perioden kontrakterat externa 
konsulter för bl.a. borrning och utredningsarbete. 

● RISKER I ENDOMINES VERKSAMHET
Endomines arbetar med mineralprospektering med fokus på eta-
blering av gruvverksamhet. Bolaget arbetar med prospektering 
av guld, främst längs den Karelska Guldlinjen i norra delen av fi n-
ska Karelen, där Pampalo är närmast förestående för etablering 
av gruvdrift samt med prospektering av ilmenit i Kälviä i Öster-
botten. Endomines har målsättningen att starta guldbrytning i 
Pampalo år 2010. Detta förutsätter tillförsel av kapital som också 
planeras genom nyemission under år 2008. Tillförsel av kapital är 
också en naturlig förutsättning för att vidmakthålla koncernens 
bokförda värden för de aktuella tillgångarna.

Endomines arbetar som prospekterings- och gruvföretag med 
en komplex bild av olika risker. Dessa utgörs av osäkerhet i utfal-
let av prospekteringsverksamheten, kostnader för att bryta och 
förädla malm, samt prisutvecklingen på marknaden. Därtill till-
kommer tillståndsfrågor avseende undersökning, bearbetning 
och miljö. Guld noteras i US dollar varför den omräknade intäkten 
i svenska kronor blir beroende av växelkurs valutorna emellan. 
Förutom branschspecifi ka risker måste även mer generella risk-
faktorer beaktas, såsom konjunkturutvecklingen, konkurrenter, 
teknologi- och marknadsutveckling, materialpriser, leverantörer, 
kunder, företagsförvärv, tillgång till kvalifi cerad personal, lagstift-
ning och regleringar, immateriella rättigheter, ränte- och kredit-
risk, framtida kapitalbehov och aktiemarknadsrisk.

● AVTAL
Inget av Bolagets nuvarande låneavtal innehåller klausuler om 
uppsägning vid ägarförändringar. 

● INFORMATIONSPOLICY 
Endomines är medlem i föreningen FAERI (Finnish Association of 
Extractive Resources Industry). Motsvarande utgörs i Sverige av 
SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i 

FAKTA: MILJÖ
Prospektering och gruvdrift leder ofrånkomligt till 
miljöpåverkan. Endomines miljöarbete utgår ifrån 
att så långt som möjligt begränsa denna påverkan. 
Bolaget strävar efter att minimera miljöeffekter och 
för därför i ett tidigt skede en dialog med boende på 
orten och berörda miljömyndigheter. Innan prospek-
tering inleds ansöks alltid om undersökningstillstånd 
från Arbets- och Näringsministeriet. Dessutom in-
formeras berörda markägare om planerade arbeten 

och ersättningsprinciper vid eventuellt uppkomna 
skador. Innan mer omfattande prospekteringsinsatser 
inleds, sker samråd med miljömyndigheter där möjli-
ga miljöskyddsärenden tas i beaktande. I detta skede 
kontaktar Bolaget kommunens miljöenhet och direkt 
berörda markägare, för att inhämta synpunkter om 
hur skador skall kunna undvikas. Endomines har som 
ambition att följa de etiska regler som gruvbranschen 
rekommenderar sina medlemsföretag.
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Sverige).  Bolaget följer därmed de gemensamma rekommenda-
tioner som gäller som publiceringsstandarder för företag enga-
gerade i prospektering, utveckling och mineralutvinning. Dessa 
baseras på de regler som antagits av den kanadensiska börsad-
ministrationen där det kanadensiska policydokumentet för rap-
portering, National Instrument NI 43-101, utgör standard.

NI43-1010 förordar rapportering enligt den kanadensiska CIM-
koden för beskrivning av mineraltillgångar och malmreserver och 
tillåter rapportering enligt den australiska JORC-koden, ameri-
kanska SEC, brittiska IMMM samt sydafrikanska SAMREC-koden. 
FAERI och SveMin rekommenderar att all information som läm-
nas av ett företag direkt eller på uppdrag av detta, följer detta 
policydokument. 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 me-
morandum, prospekt, årsredovisning m.m.

● STYRELSENS ARBETE
Endomines ABs styrelse består av fem ledamöter inklusive bola-
gets VD. Timo Lindborg, VD, grundade tillsammans med Jaako 
Liikanen, som ingår i bolagets ledningsgrupp, dotterföretagen 
Endomines Oy och Kalvinit Oy under åren 1995-1996. Timo Lind-
borg är en av de större aktieägarna i bolaget. Övriga fyra styrel-
seledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolags-
ledningen.

Styrelsen har under året haft tio protokollförda styrelsemöten 
samt löpande kontakt med bolagets ledning.

● FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE VID ÅRSSTÄMMAN
I kallelsen till årsstämman har vad avser val av styrelse föreslagits 
omval av styrelseledamöterna Timo Lindborg, Tuomo Mäkelä, 
Lars-Göran Ohlsson och Solveig Staffas, samt att nyval sker av Per 
Torell och Karl-Axel Waplan, med Karl-Axel Waplan som styrel-
seordförande. Nuvarande styrelseordförande Lennart Bylock har 
avböjt omval.

● BOLAGSSTYRNING
Bolaget har en Teknisk kommitté i vilken ingår Tuomo Mäkelä och 
Lars-Göran Ohlsson, en Ersättningskommitté i vilken ingår Len-
nart Bylock och Tuomo Mäkelä samt en Revisionskommitté i vil-
ken ingår Lars-Göran Ohlsson och Solveig Staffas.

● AKTIEINFORMATION
Antalet aktier i Endomines AB uppgår till 18 335 871. En aktie mot-
svarar en röst. Antalet aktieägare var den 31 december 2007 strax 
under 1 000.

Största aktieägare i februari 2008 är Tord Cederlund med 
1 715 417 aktier och 9,36 procent av rösterna. De sex största aktie-

Överst: Karta över Kaire
Mitten: Borrmaskin
Underst: Rämepuro

”Målsättningen är i första hand att kunna 
starta brytning i den mest betydande 
förekomsten, Pampalo, under 2010.”
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FAKTA: FOU
Dotterbolagen Endomines och Kalvinit har bedrivit 
forskningsarbete i samband med projektutveckling 
och prospekteringsverksamhet. Båda bolagen har 
koncentrerat sina forskningsinsatser till processut-
veckling.

Endomines har tillsammans med det fi nska forsk-
ningsinsitutet GTK Mintec undersökt olika guldan-
rikningsprocesser med inriktning på cyanidlakning 
av koncentrat från Bolagets provbrytningar med 
syfte att förbättra utbytet av guld från koncentratet. 
Kalvinit har tillsammans med GTK Mintec utvecklat 
anrikningsteknologi och utnyttjandet av magnetiska 
separeringsmetoder för att betydligt förbättra pro-
duktkvaliteten och minska investerings- och drifts-
kostnader. Därutöver har man forskat i möjligheter 
att anrika apatit med fl otation för att minska behovet 
av svavelsyralakning.

Kalvinit har även startat ett forskningsprojekt tillsam-
mans med en lokal forskningsanstalt KETEK i Karleby 
för utnyttjande av elektrolysprocessen för framställ-
ning av metalliskt titan. Om projektet ger positivt 
resultat kommer Bolaget att starta förhandlingar för 
att skaffa miljölicens för denna teknologi. Kalvinit har 
även deltagit i lokala energiframställningsprojekt i syf-
te att skapa möjligheter till billigare energi. Projektet 
har lett till prefeasibility study.

Kalvinit och Endomines forsknings- och utveck-
lingsverksamhet har inte lett till patent eller licenser 
utan har varit mer praktiskt inriktade med fokus på 
produktionsteknologi. Resultat av energiprojekt och 
utnyttjandet av elektrolys i framställning av titan är 
mycket preliminära och osäkra. Kalvinit väntar sig inga 
direkta eller omedelbara resultat av dessa projekt.

ägarna inklusive VD Timo Lindborg med 7,64 procent och Jaako 
Liikanen med 4,51 procent av aktierna innehar tillsammans 44,23 
procent av rösterna.

Endomines aktie handlas under kortnamnet ENDO och en han-
delspost består av 400 aktier. Erik Penser Fondkommission AB är 
bolagets Certifi ed Adviser och likviditetsgarant på First North.

● VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORT-
PERIODENS UTGÅNG

Pampaloförkomstens nya miljötillstånd har beviljats den 2 febru-
ari 2008. Tillståndet medför inga väsentliga förändringar jämfört 
med tidigare gällande tillstånd. Ändringskrav och överklagandet 
av miljötillståndet bör ske senast den 25 mars 2008.

Finska Arbets- och Näringsministeriet beslutade om förläng-
ning av alla ansökta inmutningar vid Porkonen för tre år.

● FRAMTIDSUTSIKTER
Endomines Oy är ett prospekteringsbolag vars huvudsakliga 
verksamhet riktas mot att öka mineraltillgångarna i Bolagets fö-
rekomster längs den Karelska Guldlinjen samt att överföra dessa 
till malmreserver och därigenom skapa förutsättningar för en 
långsiktig och lönsam gruvdrift. Målsättningen är i första hand att 
kunna starta brytning i den mest betydande förekomsten, Pam-
palo, under 2010. Utöver guld fokuserar Bolaget på industrimine-
ralet ilmenit som visar stabil efterfrågetillväxt och prisutveckling. 
Ilmenitfyndigheterna är belägna i mellersta Österbotten.

De långsiktiga målen är dels att genom fortsatt prospektering 
upprätthålla en guldmalmreserv som medger tillväxt, dels att lo-
kalisera brytbara tillgångar av andra mineraler.

● FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2007.

Till årsstämmans förfogande står i SEK:

Balanserat resultat från tidigare år –4 828 143
Årets resultat –3 916 539
Summa –8 744 682

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten, i kro-
nor, behandlas på följande sätt:

I ny räkning överförs –8 744 682
Summa –8 744 682

● ÅRSSTÄMMA
Årsstämma kommer att hållas måndagen den 28 april 2008 
klockan 14.00 i Jernkontorets lokaler på Kungsträdgårdsgatan 10 
i Stockholm.

Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till nedan-
stående resultat- och balansräkningar, kassafl ödesanalyser, noter 
samt tillhörande kommentarer. Om inget annat anges är samtliga 
belopp i svenska kronor.

● ORGANISATIONSNUMMER
Endomines ABs organisationsnummer är 556694-2974. Löpande in-
formation publiceras på Bolagets hemsida www.endomines.com.
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RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

SEK Not
2007-01-01 
-2007-12-31

2006-01-01  
-2006-12-31

Övriga rörelseintäkter  2 32 673 6 048

Summa intäkter 32 673 6 048

Övriga externa kostnader  3 –3 720 889 –4 174 865

Personalkostnader  4 –3 548 877 –1 215 513

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  5 –535 265 –499 746

Övriga rörelsekostnader  6 –9 993 –368 576

Rörelseresultat –7 782 351 –6 252 652

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Finansiella intäkter 1 699 022 163 007

Finansiella kostnader –475 196 –567 590

Finansnetto  7 1 223 826 –404 583

Resultat före skatt –6 558 525 –6 657 235

Inkomstskatt  8 - –1 378

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare –6 558 525 –6 658 613

Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning 22 –0,43 –1,46
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BALANSRÄKNING, KONCERNEN

SEK Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter avseende prospektering och utvärderingstillgångar  9 157 965 421 126 664 218

Summa immateriella anläggningstillgångar 157 965 421 126 664 218

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 2 386 384 1 958 850

Summa materiella anläggningstillgångar 2 386 384 1 958 850

Summa anläggningstillgångar 160 351 805 128 623 068

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar  13 2 843 481 1 067 655

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 396 217 4 221

Summa kortfristiga fordringar 3 239 698 1 071 876

Likvida medel 14 69 145 525 19 228 146

Summa omsättningstillgångar 72 385 223 20 300 022

SUMMA TILLGÅNGAR 232 737 028 148 923 090
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SEK Not 2007-12-31 2006-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare

Aktiekapital (18 335 871 aktier) 15 91 679 355 58 304 355

Övrigt tillskjutet kapital 128 344 204 81 988 112

Reserver 3 779 881 –2 988 231

Balanserade vinstmedel –6 658 613 -

Årets resultat –6 558 525 –6 658 613

Summa eget kapital 210 586 302 130 645 623

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16 136 750 129 915

Långfristiga lån med särskilda villkor 18 14 148 757 13 441 581

Övriga avsättningar 19 3 583 856 2 888 162

Summa långfristiga skulder 17 869 363 16 459 658

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 447 786 1 071 486

Övriga skulder   240 264 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 1 593 313 746 323

Summa kortfristiga skulder 4 281 363 1 817 809

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 232 737 028 148 923 090

BALANSRÄKNING, KONCERNEN FORTS
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FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGNA KAPITAL

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGNA KAPITAL 

SEK Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive årets 
resultat

Summa
 eget

 kapital

Ingående balans 2006-01-01 100 000 400 000 - - 500 000

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

Summa transaktioner redovisade direkt mot eget kapital - - –2 988 231 - –2 988 231

Årets resultat - - - –6 658 613 –6 658 613

Summa totalt redovisade intäkter och kostnader - - - –6 658 613 –6 658 613

Registrering av nyemission 400 000 –400 000 - - -

Nyemission, kontantemission 24 340 740 48 681 480 - - 73 022 220

Nyemissionskostnader - –6 702 679 - - –6 702 679

Nyemission, konvertering av lån 5 623 725 6 748 941 - - 12 372 666

Nyemissionskostnader - –747 500 - - –747 500

Apportemission 27 839 890 34 007 870 - - 61 847 760

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

Omräkningsdifferenser - - 6 768 112 - 6 768 112

Summa transaktioner redovisade direkt mot eget kapital - - 6 768 112 - 6 768 112

Årets resultat - - - –6 558 525 –6 558 525

Summa totalt redovisade intäkter och kostnader - - - –6 558 525 –6 558 525

Nyemission, kontantemission 33 375 000 53 400 000 - - 86 775 000

Nyemissionskostnader - –7 043 908 - - –7 043 908

Summa eget kapital 2007-12-31 91 679 355 128 344 204 3 779 881 –13 217 138 210 586 302
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

SEK Not
 2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt –6 558 525 –6 657 235

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet

Avskrivningar som belastat resultatet 535 265 499 746

Förändring avsättningar 186 546 796 113

Finansnetto –1 347 152 390 488

Erhållen ränta 1 408 698 163 007

Erlagd ränta –828 –180 829

Övriga poster 398 478 –264 252

Betald skatt - –1 378

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet –5 377 518 –5 254 340

Kassafl öde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar –1 793 839 726 604

Förändring av kortfristiga skulder 2 362 680 1 028 780

Summa förändring rörelsekapital 568 841 1 755 384

Kassafl öde från den löpande verksamheten –4 808 677 –3 498 956

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar  9 –24 070 016 –55 146 015

Investering i materiella anläggningstillgångar 10 –852 467 –2 485 122

Investering i dotterföretag 11 - 2 341 961

Kassafl öde från investeringsverksamheten –24 922 483 –55 289 176

Finansieringsverksamheten

Nyemission, kontant 79 731 092 66 319 541

Upptagna lån, netto - 11 252 500

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 79 731 092 77 572 041

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 49 999 932 18 783 909

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 19 228 146 500 000

KURSDIFFERENS I LIKVIDA MEDEL –82 553 –55 763

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 14 69 145 525 19 228 146
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RESULTATRÄKNING, MODERFÖRETAGET

RESULTATRÄKNING, MODERFÖRETAGET

SEK Not
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Övriga rörelseintäkter 2 325 862 6 048

Summa intäkter 325 862 6 048

Övriga Externa Kostnader  3 –4 637 208 –4 223 824

Personalkostnader  4 –1 151 991 –18 000

Övriga rörelsekostnader  6 - –368 576

Rörelseresultat –5 463 337 –4 604 352

Resultat från fi nansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  7 1 672 711 162 970

Räntekostnader och liknande resultatposter  7 –125 913 –386 761

Summa fi nansiella poster 1 546 798 –223 791

Resultat före skatt –3 916 539 –4 828 143

Inkomstskatt  8 - -

Årets resultat –3 916 539 –4 828 143
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BALANSRÄKNING, MODERFÖRETAGET

BALANSRÄKNING, MODERFÖRETAGET

SEK Not 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i dotterföretag 11 133 175 301 104 801 006

Summa fi nansiella anläggningstillgångar 133 175 301 104 801 006

Summa anläggningstillgångar 133 175 301 104 801 006

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar  13 153 954 234 507

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   378 833 -

Summa kortfristiga fordringar 532 787 234 507

Kassa och Bank 14 67 556 184 18 892 428

Summa omsättningstillgångar 68 088 971 19 126 935

SUMMA TILLGÅNGAR 201 264 272 123 927 941

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet Eget Kapital

Aktiekapital (18 335 871 aktier) 15 91 679 355 58 304 355

Fritt Eget Kapital

Överkursfond 109 262 469 62 056 377

Balanserade vinstmedel –4 828 143 -

Årets resultat –3 916 539 –4 828 143

Summa eget kapital 192 197 142 115 532 589
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SEK Not 2007-12-31 2006-12-31

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 17 7 747 798 7 765 551

Summa långfristiga skulder 7 747 798 7 765 551

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 461 932 106 758

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 857 400 523 043

Summa kortfristiga skulder 1 319 332 629 801

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 201 264 272 123 927 941

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

SEK 2007-12-31 2006-12-31

Ställda säkerheter   Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING, MODERFÖRETAGET FORTS
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FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS EGNA KAPITAL

BUNDET 
KAPITAL FRITT KAPITAL

Summa 
eget 

kapitalSEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat 

resultat

Ingående balans 2006-01-01 100 000 - 400 000 500 000

Årets resultat - - –4 828 143 –4 828 143

Summa totalt redovisade intäkter och kostnader - - –4 828 143 –4 828 143

Registrering av nyemission 400 000 - –400 000 -

Nyemission, kontantemission 24 340 740 48 681 480 - 73 022 220

Nyemissionskostnader - –6 702 679 - –6 702 679

Nyemission, konvertering av lån 5 623 725 6 748 941 - 12 372 666

Nyemissionskostnader - –747 500 - –747 500

Apportemission 27 839 890 14 076 135 - 41 916 025

Summa eget kapital 2006-12-31 58 304 355 62 056 377 –4 828 143 115 532 589

Årets resultat - - –3 916 539 –3 916 539

Summa totalt redovisade intäkter och kostnader - - –3 916 539 –3 916 539

Registrering av nyemission - -

Nyemission, kontantemission 33 375 000 53 400 000 - 86 775 000

Nyemissionskostnader - –6 193 908 - –6 193 908

Summa eget kapital 2007-12-31 91 679 355 109 262 469 –8 744 682 192 197 142

FÖRÄNDRINGAR I MODERFÖRETAGETS EGNA KAPITAL
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KASSAFLÖDESANALYS, MODERFÖRETAGET

KASSAFLÖDESANALYS, MODERFÖRETAGET

SEK Not
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt –3 916 539 –4 828 143

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet

Finansnetto avseende räntor –1 670 124 209 696

Erhållen ränta 1 670 387 162 970

Erlagd ränta –263 -

Betald skatt - -

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet –3 916 539 –4 455 477

Kassafl öde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar –298 280 –234 507

Förändring av kortfristiga skulder 1 539 531 629 801

Summa förändring rörelsekapital 1 241 251 395 294

Kassafl öde från den löpande verksamheten –2 675 288 –4 060 183

Investeringsverksamheten

Investering i dotterföretag 11 –28 374 295 –55 684 981

Kassafl öde från investeringsverksamheten –28 374 295 –55 684 981

Finansieringsverksamheten

Nyemission, kontant 79 731 092 66 319 541

Upptagna lån, netto - 11 252 500

Förändring av långfristiga skulder koncernföretag –17 753 565 551

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 79 713 339 78 137 592

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 48 663 756 18 392 428

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 18 892 428 500 000

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 67 556 184 18 892 428
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Noter avser om inget annat anges både koncernen och moderfö-
retaget. Om inget annat anges är samtliga belopp i SEK.

Allmän information
Endomines AB, moderföretaget och dess dotterföretag En-
domines Oy och Kalvinit Oy, sammantaget koncernen, är verk-
samma inom gruvindustribranschen. Verksamheten består i att 
kommersiellt utveckla och utvinna mineralfyndigheter i Finland. 
Koncernen bildades den 4 juli 2006 genom apportemission varvid 
aktierna i Endomines Oy och Kalvinit Oy tillsköts Endomines AB. 
Därefter genomfördes under 2006 två nyemissioner på tillsam-
mans 85 MSEK för att kunna förvärva den södra delen av Karelska 
Guldlinjen i Finland. Under 2007 noterades bolaget på marknads-
platsen First North varvid ytterligare två emissioner tillförde bo-
laget 87 MSEK. 

Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte 
i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Hovslagargatan 5B,
111 48 Stockholm.

Denna koncernredovisning har den 14 april 2008 godkänts av 
styrelsen för offentliggörande.

● SAMMANFATTNING AV 
 VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Detta är första året 
koncernredovisning upprättats då koncernförhållandet uppstod 
den 4 juli 2006.

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Endomines-koncernen har upprättats 
i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sådana de antagits av EU samt i enlighet med Årsredovisningsla-
gen (ÅRL) och Redovisningsrådets rekommendation nr 30 (Kom-
pletterande Redovisningsregler för Koncerner). Koncernredovis-
ningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom 
vad beträffar fi nansiella tillgångar som kan säljas samt fi nansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga upp-
skattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden 
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa el-
ler sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i avsnittet 
nedan benämnt Viktiga uppskattningar och bedömningar för re-
dovisningsändamål.

Koncernredovisning
(a) Dotterföretag
Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten att ut-
forma fi nansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen 
följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av röst-
rätterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som 
för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas 
vid bedömningen av huruvida Koncernen utövar bestämmande 
infl ytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
infl ytandet överförs till Koncernen. De exkluderas ur koncernre-
dovisningen från och med den dag då det bestämmande infl y-
tandet upphör.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även 
orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett 
bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna 
tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i före-
kommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämp-
ning av Koncernens principer.

Segmentrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som 
tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker 
och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rö-
relsegrenar. Geografi ska områden tillhandahåller produkter eller 
tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möj-
ligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska 
miljöer. Endomines verkar inom en rörelsegren, prospektering 
efter och utvärdering av mineraltillgångar, och ett geografi skt 
område, Finland.

Omräkning av utländsk valuta
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de fi nansiella rapporterna för de olika enhe-
terna i Koncernen är värderade i den valuta som används i den 
ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verk-
samt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svens-
ka kronor (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och 
rapportvaluta.

(b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valu-
tan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valu-
takursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av så-
dana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resul-
taträkningen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning 
av fi nansiella fordringar och skulder redovisas i resultaträkningen 
under fi nansiella poster medan övriga valutakursdifferenser redo-
visas under övriga rörelseintäkter resp övriga rörelsekostnader.

(c) Koncernföretag    
Resultat och fi nansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncer-
nens rapportvaluta enligt följande:

1) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna om-
räknas till balansdagskurs,

2) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 
omräknas till genomsnittlig valutakurs och

3) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en sepa-
rat del av eget kapital.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till 
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter 
till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redo-
visas sådana kursdifferenser i resultaträkningen som en del av 
realisationsvinsten/-förlusten. 
Justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en 
utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos 
denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

NOTER 
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NOTER

Immateriella anläggningstillgångar
(a) Balanserade utgifter avseende prospekterings- och utvärde-
ringstillgångar
Inmutningar och aktiverade prospekteringsutgifter redovisas 
i enlighet med IFRS 6 Prospektering efter samt utvärdering av 
mineraltillgångar. Inmutningar och aktiverade prospekteringsut-
gifter värderas till anskaffningsvärde och avser alla utgifter direkt 
hänförliga till prospektering och utvärdering av mineraltillgångar. 
I balanserade prospekterings- och utvärderingstillgångar ingår 
utgifter för inmutningar, provborrningar, tunnelbrytning, labo-
ratorieanalyser, anrikningsförsök, geologiska studier samt åter-
ställningskostnader. När teknisk möjlighet och kommersiell ge-
nomförbarhet att utvinna en mineraltillgång kan påvisas, kommer 
balanserade utvecklingsutgifter inte längre att klassifi ceras så-
som prospekterings- och utvärderingstillgång. Omklassifi cering 
kommer då att ske, varpå redovisning sker i enlighet med IAS 16 
Materiella anläggningstillgångar respektive IAS 38 Immateriella 
tillgångar, beroende av hur tillgångarna omklassifi ceras. Prospek-
terings- och utvärderingstillgångar prövas för nedskrivning och 
eventuella nedskrivningar redovisas, innan omklassifi cering sker.

Nedskrivningsbehov på prospekterings- och utvärderingstill-
gångar prövas, utifrån kraven i IFRS 6, när fakta och omständig-
heter tyder på att det redovisade värdet för en prospekterings- 
och utvärderingstillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. 
När fakta och omständigheter tyder på att det redovisade värdet 
överstiger återvinningsvärdet görs värdering, klassifi cering och 
lämnas upplysningar utifrån kraven i IAS 36, Nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade 
värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida eko-
nomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer 
att komma Koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra former av reparationer 
och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under 
den period de uppkommer. 

Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffnings-
värde eller omvärderat belopp ner till det beräknade restvärdet, 
görs linjärt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden, 
enligt följande:

Datorer 3 år
Maskiner och Inventarier 5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje ba-
lansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde 
skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redo-
visade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämfö-
relse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas 
i resultaträkningen. 

Nedskrivningar
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av 
utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Till-
gångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning 

närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att 
det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En ned-
skrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är 
det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov, grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det fi nns se-
parata identifi erbara kassafl öden (kassagenererande enheter).

Finansiella instrument
Koncernen klassifi cerar fi nansiella instrument i följande katego-
rier: lånefordringar och kundfordringar, fi nansiella instrument 
som hålles till förfall och fi nansiella tillgångar som kan säljas. 
Klassifi ceringen är beroende av för vilket syfte instrumenten för-
värvades. Ledningen fastställer klassifi ceringen av instrumenten 
vid den första redovisningen och omprövar detta beslut vid varje 
rapporteringstillfälle.

(a) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata fi nansiella till-
gångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är 
noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när 
Koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en 
kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår 
i omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallo-
dag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassifi ceras som 
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar ingår i 
posten Kundfordringar och andra fordringar i balansräkningen.

(b) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är icke-derivata tillgångar 
som antingen har hänförts till denna kategori eller inte klassifi ce-
rats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar 
om ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 må-
nader efter balansdagen.

Köp och försäljningar av fi nansiella instrument redovisas på af-
färsdagen - det datum då Koncernen förbinder sig att köpa eller 
sälja tillgången. Finansiella instrument värderas inledningsvis till 
verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla fi nan-
siella tillgångar som inte värderas till verkligt värde via resultaträk-
ningen. Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassafl öden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
fördelar som är förknippade med äganderätten. Finansiella till-
gångar som kan säljas redovisas efter anskaffningstidpunkten till 
verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar samt fi nansiella 
investeringar som hålles till förfall redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Realisera-
de och orealiserade vinster och förluster till följd av förändringar i 
verkligt värde avseende kategorin fi nansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen ingår i resultaträkningen i 
den period då de uppstår. 

Orealiserade vinster och förluster till följd av förändringar i 
verkligt värde för icke-monetära instrument som klassifi cerats 
som instrument som kan säljas redovisas i eget kapital. När instru-
ment vilka klassifi cerats som instrument vilka kan säljas säljs eller 
då nedskrivningsbehov föreligger för dessa, förs ackumulerade 
justeringar av verkligt värde till resultaträkningen såsom Intäkter 
från fi nansiella instrument.
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Koncernen bedömer per varje balansdag om det fi nns objektiva 
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en fi nansiell till-
gång eller en grupp av fi nansiella tillgångar. När det gäller ak-
tier som klassifi cerats som instrument som kan säljas, beaktas 
en väsentlig eller långvarig nedgång i verkligt värde för en aktie 
under dess anskaffningsvärde vid bedömningen av om nedskriv-
ningsbehov föreligger. Om sådant bevis föreligger för fi nansiella 
tillgångar som kan säljas, tas den ackumulerade förlusten – be-
räknad som skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt 
verkligt värde, med avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar 
som redovisats i resultaträkningen – bort från eget kapital och 
redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar av egetkapital-
instrument, som redovisats i resultaträkningen, återförs inte över 
resultaträkningen.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga 
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från 
anskaffningstidpunkten.

Aktiekapital
Stamaktier klassifi ceras som eget kapital. Transaktionskostnader 
som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från 
emissionslikviden. 

Upplåning
De fi nska dotterbolagen har erhållit lån från ett antal kreditinsti-
tut som till sin karaktär kan liknas vid den svenska motsvarighe-
ten NUTEK. Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, 
netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter 
till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets policy är att tillämpa 
IAS 20 vid värdering av skulderna. Upplåning klassifi ceras som 
kortfristiga skulder om inte Koncernen har en ovillkorlig rätt att 
skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter 
balansdagen. Räntekostnader kostnadsförs när de uppkommer.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsme-
toden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovi-
sade värden i koncernredovisningen. Om den uppskjutna skatten 
uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovis-
ningen av en tillgång eller skuld som inte är ett företagsförvärv 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redo-
visat eller skattemässigt resultat, redovisas den inte. Uppskjuten 
skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som 
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller 
den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att fi nnas till-
gängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som upp-
kommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom 
där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan 
styras av Koncernen och det är sannolikt att den temporära skill-
naden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Ersättningar till anställda
(a) Pensionsförpliktelser
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En av-
giftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken Kon-
cernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Koncernen avgif-
ter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkrings-
planer på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen 
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är 
betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de 
förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en 
tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minsk-
ning av framtida betalningar kan komma Koncernen tillgodo.

(b) Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd ac-
cepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana 
ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den be-
visligen är förpliktigad endera att säga upp anställda enligt en de-
taljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att läm-
na ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande 
som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. 
Förmåner som förfaller efter mer än 12 månader från balansda-
gen diskonteras till nuvärde.

Avsättningar
Avsättningar för miljöåterställande åtgärder, omstrukturerings-
kostnader och rättsliga krav redovisas när Koncernen har en be-
fi ntlig legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händel-
ser, det är mer sannolikt att ett utfl öde av resurser krävs för att 
reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har beräknats 
på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörel-
seförluster. 

Avsättningar värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas 
krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonte-
ringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedöm-
ning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker som är 
förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som 
beror på att tid förfl yter redovisas som en räntekostnad.

Som avsättning redovisas bedömda kostnader för återställande 
av mark för prospekteringen i Pampalo. Endomines har utarbetat 
en åtgärdsplan för återställande av mark. En bedömning av reser-
verat belopp sker vid varje rapporteringstillfälle. Avsättningar för 
återställande av mark har nuvärdeberäknats. 

Om det fi nns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolik-
heten för att det kommer att krävas ett utfl öde av resurser vid 
regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En 
avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utfl öde avse-
ende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. 

Intäktsredovisning
Bolaget har ännu inte haft någon intäkt från sin huvudsakliga 
verksamhet som ska bestå av gruvverksamhet. Intäkter kommer 
att innefatta det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklu-
sive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av kon-
cernintern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande: 

NOTER
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NOTER

(a) Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med til-
lämpning av effektivräntemetoden.

Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägan-
det behålls av leasegivaren klassifi ceras som operationell leasing. 
Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för 
eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultat-
räkningen linjärt över leasingperioden. Koncernen har för närva-
rande inga fi nansiella leasingavtal.

Beräkning av verkligt värde
Nominellt värde, minskat med eventuella bedömda krediteringar, 
för kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts motsvara 
deras verkliga värden. Verkligt värde på fi nansiella skulder be-
räknas, för upplysning i not, genom att diskontera det framtida 
kontrakterade kassafl ödet till den aktuella marknadsränta som är 
tillgänglig för Koncernen för liknande fi nansiella instrument.

Moderföretagets redovisning
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets re-
kommendation nr 32 (RR32 ) Redovisning för juridisk person. RR32 
innebär att moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska 
personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalan-
den så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningsla-
gen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och be-
skattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg 
som ska göras från IFRS. Andelar i dotterföretag redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden.

IFRS-standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 
under 2007

IFRS 7 -  Finansiella Instrument. Införandet av standarden har 
inte inneburit någon ändrad redovisningsprincip för 
koncernen. Dock har upplysningarna anpassats till att 
motsvara de nya kraven.

IFRIC 8 -  Tillämpningsområdet för IFRS 2. Denna standard har 
inte påverkat Koncernens redovisning.

IFRIC 9 -  Förnyad bedömning av inbäddade derivat. Träder i 
kraft för räkenskapsår som börjar 1 juni 2006 eller se-
nare. Ändringen bedöms inte ha någon effekt för En-
domines. 

IFRIC 10 - Delårsrapportering och värdenedgångar. Denna stan-
dard har inte påverkat Koncernens redovisning.

Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2007 
men som inte är relevanta för Koncernen

Övriga standarder, ändringar och tolkningar av publicerade stan-
darder såsom IFRS 4 - Försäkringsavtal, IFRIC 7 - Tillämpning av 

infl ationsjusteringsmetoden enligt IAS 29, Redovisning i höginfl a-
tionsländer - samt IFRIC 9 - Omvärdering av inbäddade derivat, är 
obligatoriska för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007 eller 
senare men är inte relevanta för Koncernen.

Upplysning om sådana IFRS-standarder eller tolkningsut-
talanden som ännu inte trätt ikraft och som företaget inte 
tillämpat i årsredovisningen för räkenskapsåret 2007

IAS 1 -  (Ändring) Utformningen av fi nansiella rapporter (gäller 
från den 1 januari 2009). Standarden kommer, om den 
godkänns av EU, att få effekt på koncernens framtida 
utformning av Finansiella rapporter.

IAS23 -  (Ändring) Lånekostnader (gäller från den 1 januari 2009). 
Standarden kommer, om den godkänns av EU, att vara 
relevant för Koncernen enbart om verksamhetens till-
gångar i framtiden fi nansieras genom räntebärande 
upplåning.

IAS27 -   (Ändring) Koncernredovisning och separata fi nansiella 
rapporter (gäller från den 1 januari 2009). Standarden 
kommer, om den godkänns av EU, att vara relevant för 
Koncernen enbart avseende framtida transaktioner.

IFRS 3 -  (Ändring) Rörelseförvärv (gäller från den 1 juli 2009). 
Standarden kommer, om den godkänns av EU, att vara 
relevant för Koncernen enbart avseende framtida för-
värv.

IFRS 8 -  Rörelsesegment (gäller från och med 1 januari 2009). 
Koncernens ledning bedömer att nuvarande verksam-
het inte kvalifi cerar för segmentsredovisning men kom-
mer att överväga och bedöma behovet av ändrat för-
hållningssätt inför redovisning av räkenskapsåret som 
slutar 31 december 2009.

IFRIC 8 -  Tillämpningsfråga avseende IFRS 2. Träder i kraft för 
räkenskapsår som börjar 1 maj 2007 eller senare. Änd-
ringen bedöms inte ha någon effekt för Endomines.

Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och 
som i nuläget inte bedöms vara relevanta för koncernen

IFRS 2 -  (Ändring) Aktierelaterade ersättningar.

IFRIC 11, IFRS 2 - Återköp av egna aktier och transaktioner mellan 
koncernbolag. 

 
IFRIC 12 -  Servicekoncessionsarrangemang.

IFRIC 13 -  Kundlojalitetsprogram.

IFRIC 14, IAS 19 - Ändringar avseende Ersättningar till anställda.
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● FINANSIELL RISKHANTERING
Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika fi -
nansiella risker: marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk och 
prisrisk), kreditrisk, likviditetsrisk och kassafl ödesrisk.

(a) Marknadsrisk
1) Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker från 
olika valutaexponeringar, framförallt avseende Euro. Valutarisk 
uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgång-
ar och skulder, samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. 
För närvarande valutasäkras inte någon exponering, men detta 
kommer att ske framöver. 

2) Prisrisk
Koncernen exponeras för prisrisk avseende metallprisers upp- 
och nedgång.

3) Ränterisk avseende kassafl öden och verkliga värden 
Eftersom Koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande 
tillgångar är Koncernens intäkter och kassafl öde från den lö-
pande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar 
i marknadsräntor.

(b) Kreditrisk
Bolaget har placerat överskottslikviditet i räntebärande kortfris-
tiga placeringar, se vidare not 14. För att minimera eventuella kre-
ditrisker görs sådana placeringar endast hos välkända och väleta-
blerade banker och institutioner.

Koncernen har i övrigt ingen väsentlig koncentration av kredi-
trisker.

(c) Likviditetsrisk
Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha till-
räckliga likvida medel och säljbara värdepapper, tillgänglig fi nan-
siering genom tillräckliga avtalade kreditmöjligheter och möjlig-
heten att stänga marknadspositioner. Koncernens strävan är att 
i verksamhetens nuvarande fas säkerställa likviditeten genom 
ägarfi nansiering (nyemissioner) och lånefi nansiering.

● VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och base-
ras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förvänt-
ningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden.

(a) Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella till-
gångar
Nedskrivningsbehov på prospekterings- och utvärderingstill-
gångar prövas, utifrån kraven i IFRS 6, när fakta och omständighe-
ter tyder på att det redovisade värdet för en prospekterings- och 
utvärderingstillgång kan överstiga dess återvinningsvärde. Värdet 
på de immateriella tillgångarna, balanserade prospekterings- och 
utvärderingsutgifter, uppgår till 158 MSEK. Skulle förutsättning-
arna för de underliggande bedömningarna som utgör grunden 

för värdet på de immateriella tillgångarna ändras och fakta och 
omständigheter framkomma som tyder på att nedskrivningstest 
i enlighet med IAS 36 skulle behöva genomföras kan värdet be-
höva skrivas ned. Några omständigheter eller fakta som tyder på 
att en nedskrivning skulle vara motiverad har ej framkommit.

Värdet på tillgångarna är bl.a. avhängigt av:
– Att tillstånd att bryta malm erhålles
– Att utvinning påbörjas
– Att summan av nedlagda kostnader samt det diskonterade 

värdet av framtida utgifter för att utvinna mineralerna under-
stiger nuvärdet av de intäkter som utvinningen av mineralerna 
bedöms generera.

Värdet av tillgångarna i form av balanserade utvecklingsutgifter 
för gruvdrift är beroende av att Bolaget erhåller brytningstillstånd 
på de platser där prospektering sker i Finland. Dessa platser är 
Karelska Guldlinjen, Porkonen och Kivimaa samt ilmenitprojekt i 
Kälviäområdet. Ledningens bedömning är att det fi nns goda möj-
ligheter att erhålla brytningstillstånd. 

(b) Återställande av mark
I nuläget är en avsättning upptagen om 0,9 MSEK, vilket enligt 
ledningens bedömning är det maximala nuvärdesberäknade be-
lopp som Koncernen i nuläget kommer att behöva betala för att 
återställa marken avseende inmutningar inom Karelska Guldlin-
jen samt en inmutning i Kälviä. Endomines äger bearbetnings-
stillstånd avseende Pampalo i Finland. För övriga verksamheten 
i Finland har ledningen gjort bedömningen att något åtagande 
för återställande av mark ej föreligger. Motsvarande belopp har 
redovisats som anläggningstillgång och den skrivs i koncernen av 
över 15 år från och med tidpunkten då brytning påbörjas.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovis-
ningsprinciper
I koncernredovisningen har förvärvet av dotterföretagen Endomi-
nes Oy och Kalvinit Oy inte redovisats som förvärv av rörelse utan 
som förvärv av en tillgång. 

En rörelse defi nieras som en integrerad mängd aktiviteter och 
tillgångar som bedrivs och styrs i syfte att tillhandahålla avkast-
ning till investerare eller lägre kostnader eller andra ekonomiska 
fördelar direkt eller proportionellt till deltagare. En verksamhet 
består normalt av resurser, processer som används med dessa 
resurser, och en resulterande produktion som används, eller kom-
mer att användas, för att generera intäkter. Då förvärven av En-
domines Oy respektive Kalvinit Oy inte har någon producerande 
gruva utan endast prospekterings- och utvärderingstillgångar är 
det ledningens bedömning att detta utgör förvärv av en tillgång 
och inte förvärv av en rörelse. Innebörden är således att IFRS 6 
Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar tilläm-
pas på förvärvet istället för IFRS 3 Rörelseförvärv. Verkligt värde 
på eget kapitalinstrument utgivna i samband med förvärvet av 
Endomines Oy och Kalvinit Oy baserar sig på värdet av erhållna 
tillgångar, enligt IFRS 2.

För ytterligare information om värdering mm hänvisas till 
Not 11.

NOTER
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NOTER

NOT 1  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM 
KONCERNEN I MODERFÖRETAGET

Av årets totala försäljning och inköp avser följande andelar andra koncern-
företag.

MODERFÖRETAGET
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Nettoomsättning 100% 0%

Inköp från dotterföretagen 0% 25%

Kostnaderna avser främst resekostnader och dylikt.

NOT 2  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Kursdifferenser - 6 048 - 6 048

Fakturerat dotter-
företagen - - 325 862 -

Övriga poster 32 673 - - -

Summa 32 673 6 048 325 862 6 048

NOT 3  UPPLYSNING OM REVISORNS ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

PRICEWATERHOUSE COOPERS

Revisionsuppdrag 298 500 210 000 298 500 210 000

Andra uppdrag 105 000 707 475 105 000 707 475

ERNST & YOUNG, FINLAND

Revisionsuppdrag 215 617 35 592 - -

Andra uppdrag 22 106 29 312 - -

Summa 641 223 982 379 403 500 917 475

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på Bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

NOT 4  ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES 
ERSÄTTNINGAR SAMT KÖNSFÖRDELNING I STYRELSEN

Medelantalet anställda KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

MODERFÖRETAG

Män - - - -

Kvinnor - - - -

DOTTERFÖRETAG, FINLAND

Män 6 1 - -

Kvinnor 1 - - -

Koncernen totalt, Män 6 1 - -

Koncernen totalt, Kvinnor 1 - - -

KONCERNEN TOTALT 7 1 - -

Antalet anställda, samtliga i Finland,  per bokslutsdagen uppgår till

Män 9 2 - -

Kvinnor 2 1 - -

11 3 - -

Utav de elva anställda är fyra tillsvidareanställda och sju visstidsanställda. Därutöver är VD och ekonomichef engagerade på konstultbasis i moderföretaget.
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Löner och andra ersättningar
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Verkställande direktör, konsultersättning 1 002 643 462 499 1 002 643 462 499

Ekonomichef, konsultersättning 478 040 213 880 478 040 213 880

Arvoden till styrelsemedlemmar 825 000 200 000 825 000 200 000

Anställda i ledande befattning 707 733 261 884 - -

Övriga anställda 1 994 434 168 942 - -

Summa löner och ersättningar 5 007 850 1 307 205 2 305 683 876 379

Sociala kostnader 455 126 155 831 233 239 65 000

Pensionskostnader, anställda i ledande befattning 113 945 42 496 - -

Pensionskostnader, övriga anställda 15 655 - - -

Summa Sociala kostnader och pensioner 584 726 198 327 233 239 65 000

Av personalkostnaderna har 1 978 KSEK aktiverats bland immaterialla tillgångar. Konsultersättning till VD och ekonomichef redovisas från och med i år 
under personalkostnader. 

Villkor för styrelse och ledning 
De totala arvodena till styrelsen för Endomines AB för år 2007 uppgår till 700 000 (200 000) varav 200 000 avsåg föregående räkenskapsår. Därutöver avser 
125 000 arvoden för arbete i Tekniska, Ersättnings- samt Revisionskommittén. Styrelsens ordförande har erhållit 200 000 i styrelsearvode, medan övriga sty-
relsemedlemmar, exklusive VD, har erhållit 100 000 vardera. Styrelseledamöterna Lars-Göran Ohlsson och Tuomo Mäkelä föreslås erhålla 50 000 vardera för 
arbete i Tekniska och Revisionskommittén respektive Tekniska och Ersättningskommittén och Solveig Staffas 25 000 som ersättning för arbete i Revisions-
kommittén. Verkställande direktören har under året, via eget bolag, erhållit konsultarvoden genom dotterföretagen uppgående till 1 002 643 (462 499).  
Verkställande direktören är inte anställd i Bolaget eller dotterföretagen. Bolagets ekonomichef, som liksom VD är anlitad på konsultbasis, har under året 
erhållit 478 040 fakturerat genom eget bolag. Föregående år fakturerades ekonomichefstjänsten av ett oberoende företag där ekonomichefen var anställd.  
Av personer i ledande ställning är endast Jaako Liikanen anställd inom koncernen; i dotterföretaget Endomines Oy.

NOT 5  AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PÅ 
IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Maskiner och 
inventarier –535 265 –499 746 - -

Summa –535 265 –499 746 - -

NOT 6  ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Kursdifferenser –9 993 - - -

Utländsk om-
sättningsskatt 
avseende aktier - –368 576 - –368 576

Summa –9 993 –368 576 - –368 576

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Könsfördelningen i ledningsgrupp och styrelse (inkl VD)
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Andel kvinnor

Styrelsen, 1 kvinna 20% 20% 20% 20%

Företagsledningen (inkl VD), 2 kvinnor 33% 33% 33% 33%

NOTER



 ENDOMINES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2007 29

NOTER

NOT 7  FINANSNETTO

KONCERNEN

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Ränteintäkter, externa 1 696 698 163 007

Finansiella kursdifferenser 2 324 -

Summa fi nansiella intäkter 1 699 022 163 007

Räntekostnader, externa –349 546 –553 495

Finansiella kursdifferenser –125 650 –14 095

Summa fi nansiella kostnader –475 196 –567 590

Summa 1 223 826 –404 583

NOT 8  SKATTER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Redovisat resultat före skatt –6 558 525 –6 657 235 –3 916 539 –4 828 143

Skatt enligt gällande skattesats 1 783 547 1 936 707 1 096 631 1 351 880

Skatteeffekter avseende:

Ökning av underskott utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt –1 783 547 –1 396 017 –1 096 631 –1 351 880

Utnyttjande av underskottsavdrag som ej tidigare redovisats - 987 624 - -

Skatt avseende koncernmässiga justeringar - –1 529 692 - -

Summa - –1 378 - -

Gällande skattesats i moderföretaget uppgår till 28% medan den i de två fi nska dotterföretagen uppgår till 26%.

Underskottsavdrag
Uppskjutna skattetillgångar redovisas i koncernbalansräkningen för outnyttjade underskottsavdrag i den mån de kan mötas av upplösning av obeskattade 
reserver eller eljest med största sannolikhet beräknas utnyttjas inom en överskådlig framtid. 

Vid årets utgång uppgick i Endomines AB:s skattemässiga underskott till 23 235 KSEK (12 278 KSEK). De sammanlagda underskotten i koncernen uppgår 
till 25 808 KSEK (12 498 KSEK) varav 80 KSEK förfaller 2014 och 151 KSEK förfaller år 2015 och 2 341 KSEK förfaller år 2017. Eftersom Bolagets framtida möjlig-
heter till utnyttjande av underskottsavdrag är osäkra har någon uppskjuten skattefordran inte redovisats. 

MODERFÖRETAGET

Ränteintäkter och liknande resultatposter
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Räntor, externa 1 670 387 162 970

Finansiella kursdifferenser 2 324 -

Summa 1 672 711 162 970

MODERFÖRETAGET

Räntekostnader och liknande resultat-
poster

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Räntor, externa –263 –372 666

Finansiella kursdifferenser –125 650 –14 095

Summa –125 913 –386 761
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NOTER

NOT 10  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 448 341 - - -

Anskaffningar 852 466 2 485 126 - -

Anskaffningar genom förvärv av dotterföretag (se not 11) - 14 976 - -

Kursdifferens 161 928 –51 761 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 462 735 2 448 341 - -

Ingående avskrivningar –489 491 - - -

Årets avskrivningar –535 264 –499 750 - -

Kursdifferens –51 596 10 259 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 076 351 –489 491 - -

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 2 386 384 1 958 850 - -

NOT 9  BALANSERADE UTGIFTER AVSEENDE PROSPEKTERING OCH UTVÄRDERINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Ingående anskaffningsvärden 126 664 218 - - -

Årets aktiveringar 23 882 981 54 465 105 - -

Anskaffade tillgångar (se not 11) - 74 436 501 - -

Aktiverade återställningskostnader 222 440 672 957 - -

Kursdifferens 7 195 782 -2 910 345 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 157 965 421 126 664 218 - -

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 157 965 421 126 664 218 - -

De balanserade utgifterna hänför sig till dotterföretagens inmutnings- och bergrättigheter. Dessa är belägna i Ilomantsi, Porkonen, Kittilä och Kivimaa i 
Tervo (Endomines Oy) samt i Kälviä, Halsua och Ullava (Kalvinit Oy). Därutöver ingår utgifter hänförliga till Endomines Oys förvärv av en gruva i Pampalo i 
Ilomantsi kommun.

I balanserade utvecklingsutgifter avseende prospektering och utvärderingstillgångar ingår utgifter för inmutningar, provborrningar, tunnelbrytning, 
laboratorieanalyser, anrikningsförsök samt geologiska studier.

NOT 11  AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG INNEHAVETS OMFATTNING OCH VÄRDE

MODERFÖRETAGET Kapitalandel/ 
rösträtt, %

Organisations-
nummer Antal aktier

Bokfört 
värdeDirekta och indirekta innehav

Endomines Oy, Ilomantsi, Finland 100 1061211-5 1 000 000 105 633 486

Kalvinit Oy, Helsingfors, Finland 100 1005935-6 456 460 27 541 815

Summa 133 175 301



 ENDOMINES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2007 31

NOTER

NOT 12  FINANSIELLA INSTRUMENT

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

Av de fi nansiella instrumenten är inga värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Tillgångar i balansräkningen

Likvida medel

    Kortfristiga placeringar 40 000 000 - 40 000 000 -

    Banktillgodohavanden 29 145 525 19 228 146 27 556 184 18 892 428

Summa likvida medel 69 145 525 19 228 146 67 556 184 18 892 428

Summa 69 145 525 19 228 146 67 556 184 18 892 428

Skulder i balansräkningen

Övriga fi nansiella skulder

    Upplåning 136 750 129 915 - -

    Långfristiga lån med särskilda villkor 14 148 757 13 441 581 - -

    Långfristiga skulder till dotterföretag - - 7 747 798 7 765 551

Summa 14 285 507 13 571 496 7 747 798 7 765 551

MODERFÖRETAGET
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
–2006-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 104 801 006 -

Anskaffningar genom apportemission - 41 916 025

Aktieägartillskott 28 374 295 62 884 981

Bokfört värde vid årets slut 133 175 301 104 801 006

KONCERNEN 2006-01-01–2006-12-31

Påverkan på kassafl ödet, förvärvade företag
Förvärvat 

bokfört värde Verkligt värde

Immateriella anläggningstillgångar 52 052 920 74 428 549

Materiella anläggningstillgångar 14 976 14 976

Övriga omsättningstillgångar 4 140 442 4 140 442

Långfristiga skulder –11 537 695 –11 537 695

Skulder –2 754 618 –5 198 515

Förvärvade nettotillgångar 41 916 025 61 847 757

Likvid med emitterade egna aktier, Endomines Oy, 1 633 433 aktier –14 374 210

Likvid med emitterade egna aktier, Kalvanit Oy, 3 934 545 aktier –27 541 815

Likvida medel i de förvärvade företagen 2 341 961

Påverkan på koncernens likvida medel från årets förvärv 2 341 961

Totalt kassafl öde hänförligt till investeringar i dotterföretag 2 341 961
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NOT 13  ÖVRIGA FORDRINGAR

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Skattefordringar - 315 - 315

Momsfordringar 2 640 344 1 009 425 152 328 234 192

Övrigt 203 137 57 915 1 626 -

Summa 2 843 481 1 067 655 153 954 234 507

NOT 15  AKTIEKAPITAL

Det totala antalet aktier uppgår till 18 335 871 till ett kvotvärde om 5 SEK 
per aktie. Samtliga aktier är till fullo betalda. Antalet aktier har under perio-
den utvecklats som följer:

Antal aktier

Ingående balans per 1 januari 2007 11 660 871

Nyemission 6 675 000

Summa 18 335 871

Den 19 juni noterades bolaget på aktiemarknaden First North och vid det 
tillfället tecknades 6 300 000 aktier i bolaget. Den 31 juli gjordes en tillkom-
mande emission, genom utnyttjande av del av övertilldelningsoptionen, 
omfattande 375 000 aktier.

Dessa emissioner tillförde bolaget 79 731 KSEK netto efter avdrag för 
emissionskostnader.

NOT 14  LIKVIDA MEDEL

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Kortfristiga 
räntebärande pla-
ceringar 40 000 000 - 40 000 000 -

Kassa och bank 29 145 525 19 228 146 27 556 184 18 892 428

Summa 69 145 525 19 228 146 67 556 184 18 892 428

Per bokslutsdagen fi nns likvida medel i form av medel i Kassa och Bank 
samt kortfristiga räntebärande placeringar.

Effektiv ränta för de likvida medlen uppgick till 2,6 procent och för de 
räntebärande placeringarna till mellan 4,21 procent och 4,33 procent. De 
kortfristiga placeringarna har haft genomsnittliga förfallotider på mellan 
90 och 180 dagar.

NOT 16  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - - - -

Långfristiga skulder till kreditinstitut

   förfallotid inom fem år - - - -

   förfallotid efter fem år 136 750 129 915 - -

Summa 136 750 129 915 - -

NOTER



 ENDOMINES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2007 33

NOTER

NOT 17  LÅNGFRISTIGA SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Långfristig låneskuld till koncernföretag

   förfallotid inom fem år 7 747 798 7 765 551

   förfallotid efter fem år - -

Summa 7 747 798 7 765 551

NOT 18  LÅNGFRISTIGA LÅN MED SÄRSKILDA VILLKOR

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Kortfristiga 
skulder till 
kreditinstitut - - - -

Långfristiga 
skulder till 
kreditinstitut

förfallotid 
inom fem år1) 14 148 757 13 441 581 - -

förfallotid 
efter fem år - - - -

Summa 14 148 757 13 441 581 - -

1)Baserat på antagandet att tidigast beräknade återbetalningsår är 2012. 

De fi nska dotterbolagen har erhållit lån från ett antal kreditinstitut som till 
sin karaktär kan liknas vid den svenska motsvarigheten NUTEK. 

Belopp 
i EUR

Belopp
 i SEK

Tidigaste 
beräknade 
återbetal-

ningsår

I dotterföretaget Endomines Oy

1) Valtionkonttori, lån 3037-1044 237 145 2 246 593 2012

I dotterföretaget Kalvinit Oy

2) Statskontoret, lån 3037-1013 196 780 1 864 195 2012

3) Statskontoret, lån 3037-1338 403 651 3 823 988 2012

4) Statskontoret, lån 3037-1479 151 369 1 433 994 2012

5) KP-Cobra Invest Oy, Kokkola 252 282 2 389 994 2012

6) Kemira Pigments Oy 252 282 2 389 993 2012

14 148 757

NOT 19  FÖRÄNDRING AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN
Återställnings-

kostnader
Övriga 

avsättningar
Summa 

avsättningar

Ingående balans 672 957 2 215 205 2 888 162

Tillkommande poster 
under året 182 842 348 718 531 560

Kursförändring 39 598 124 536 164 134

BELOPP VID ÅRETS 
UTGÅNG 895 397 2 688 459 3 583 856

Avsättningen för återställningskostnader är i sin helhet långfristig och avser 
nuvärdesberäknade kostnader för återställande av mark. Beräkningen har 
gjorts under en antagen infl ationstakt om 2,75 procent och en diskonte-
ringsfaktor om 5 procent  samt under antagandet att utbetalningarna för 
återställandet beräknas göras om cirka 15 år.

Övriga avsättningar avser räntekostnader i dotterföretagen och som 
inte bokförts i enlighet med fi nska redovisningsprinciper. I koncernen tas 
kostnaden upp i sin helhet. Se även not Långfristiga lån med särskilda 
villkor.

I moderföretaget fi nns per bokslutsdagen inga avsättningar.

Lånen ovan har erhållits vid olika tidpunkter med början 1999. För samtliga 
lån fi nns särskilda villkor vad gäller återbetalningsskyldighet.

Dessa villkor är för lån ett till fyra ovan i huvudsak följande: Lånen ska 
amorteras endast om det fi nns full täckning för det bundna egna kapitalet. 
Likaså ska ränta betalas enbart om det fi nns full täckning för det bundna 
kapitalet. Ränta ska enbart betalas om det fi nns utdelningsbara medel i 
bolaget. Räntan är knuten till Finlands Banks grundränta minus 1 procent 
dock lägst 3 procent. Någon ränta har till dags dato ej betalats och ej heller 
redovisats i dotterföretagens resultaträkningar.

I händelse av att bolaget upplöses eller försätts i konkurs, får utbe-
talning av kapital, ränta och annan gottgörelse ske endast med sämre 
förmånsrätt än för alla andra skulder.

Lån fem skiljer sig endast på den punkten att räntan motsvarar Finlands 
Banks grundränta utan avdrag och utan någon minimigräns.

Lån sex från Kemira Pigments Oy är ett räntefritt lån och kan återbetalas 
om och när gruvan i Kälviä öppnas vilket beräknas ske tidigast 2010. Det 
skall då återbetalas under en period om fyra år. Lånet kan även återbetalas 
i form av industrimineralet ilmenit istället för likvida medel, förutsatt att 
parterna kommer överens om kvalitét, pris, leveranstidpunkt, m.m. 

Totalt uppgår i dotterföretagen ej bokförda räntor till 283 787 EUR 
(246 133 EUR). Dessa räntor har dock redovisats i koncernen och 350 KSEK 
har belastat koncernens resultat i år. Föregående år belastade 167 KSEK 
koncernens resulat medan resterande del beaktades i samband med 
förvärvet av dotterföretagen. En motsvarande avsättning har upptagits i 
koncernens balansräkning.
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NOT 20  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Upplupna lönerelaterade kostnader 948 862 154 926 587 400 -

Upplupna inmutningskostnader 65 045 61 803 - -

Upplupna revisions- och styrelsearvoden 200 000 465 000 200 000 465 000

Övrigt 379 406 64 594 70 000 58 043

Summa 1 593 313 746 323 857 400 523 043

NOT 21  ANSVARSFÖRBINDELSER

KONCERNEN

2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Framtida royalty-betalning avseende Ilomantsi 23 899 916 22 705 362

Framtida royalty-betalning avseende Pampalo 14 210 250 13 500 000

Summa 38 110 166 36 205 362

Avtalet från den 19 juni 1996 i Endomines Oy avseende Ilomantsi och 
övriga inmutningar innehåller ansvarsförbindelser vilka träder i kraft om 
och när gruvverksamheten inleds. Enligt avtalet mellan fi nska staten och 
Endomines Oy skall Bolaget vid en eventuell framtida brytning inom de 
förvärvade inmutningarna betala en royalty till fi nska staten om maximalt 
2 522 818 EUR (2 522 818 EUR) avseende Ilomantsi. Enligt ett avtal med 
Polar Mines Oy skall motsvarande maximalt 1 500 000 EUR (1 500 000 EUR) 
betalas till Polar Mines avseende Pampalo.

Dotterföretaget Kalvinit Oy har inmutningar införda i Arbets- och Närings-
ministeriets gruvregister i kommunerna Kälviä, Halsua och Ullava. Dessa 
inmutningar är tidsbundna och till dessa inmutningsrättigheter hör betal-
ningsskyldigheter till staten och jordägarna vilka baserar sig på gruvlag och 
gruvförordning, samt betalningsskyldigheter vilka hänför sig till avtal.

NOT 22  RESULTAT PER AKTIE

KONCERNEN
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Före utspädning

Resultat som är hänförligt till Moderföre-
tagets aktieägare –6 558 525 –6 658 613

Vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier 15 163 764 4 549 165

Resultat per aktie före utspädning –0,43 –1,46

Det fi nns för närvarande inga utestående instrument som kan konverteras 
till aktier och som skulle kunna innebära utspädning.

NOT 23  ÅTAGANDEN FÖR LEASING

Det fi nns inga leasingåtaganden inom koncernen.

NOT 24  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

KONCERNEN
2007-01-01
-2007-12-31

2006-01-01
-2006-12-31

Följande transaktioner har skett med 
närstående:

Tjänster fakturerade genom bolag där 
VD är anställd 1 002 653 462 499

Vad gäller ersättningar till ledande befattningshavare i övrigt hänvisas till 
not 4.

Det fi nns per balansdagen inga fordringar eller skulder som har sin grund i 
transaktioner med närstående.

NOTER

NOT 25  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Pampaloförkomstens nya miljötillstånd har beviljats den 21 februari 2008. Tillståndet medför inga väsentliga förändringar jämfört med 
tidigare gällande tillstånd. Ändringskrav och överklagandet av miljötillståndet bör ske senast den 25 mars 2008. Finska Arbets- och 
Näringsministeriet beslutade om förlängning av alla ansökta inmutningar vid Porkonen för en period om tre år.
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NOTER

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 28 april 2008 för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-

standarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprät-
tats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moder-
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag 
som ingår i koncernen står inför.
  

Stockholm den 14 april 2008

Lennart Bylock
Styrelseordförande

Timo Lindborg
Verkställande direktör

Tuomo Mäkelä

Lars-Göran Ohlsson Solveig Staffas

Min revisionsberättelse har lämnats 

den 14 april 2008

Sten Håkansson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i Endomines AB (publ.) för år 2007. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen til-
lämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att inter-
nationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU 
och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncern-
redovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min re-
vision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sve-
rige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för 
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsent-
liga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshand-
lingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinci-
perna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat års-
redovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-

lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision 
ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med internationella redo-
visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredo-
visningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat 
och ställning.  Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar 
förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättel-
sen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktö-
ren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 14 april 2008

Sten Håkansson
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Endomines AB (publ.)

Organisationsnummer 556694-2974 
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Endomines AB
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Telefon +46 8 611 66 44
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