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VD HAR ORDET

2008 har varit ett intensivt år som för Endomines 
inneburit positiva borrningsresultat och tekniska 
framgångar men också negativa överraskningar i 
form av förseningar och en vikande kapitalmarknad. 

-

Detta förde med sig att tillgången på riskvilligt kapital minskade 
drastiskt. Även i Norden blev det efter hand allt svårare att an-

Endomines hade lyckligtvis en kassa som medgav att verksam-
heten kunde fortsätta i stort sett som planerats under 2008. De 
viktigaste borrningsprogrammen, förlängningen av snedbanan 
och andra betydelsefulla utvecklingsarbeten har genomförts, vil-
ket innebär att underlag för ett investeringsbeslutet kommer att 
finnas under 2009. En förutsättning för ett sådant beslut är dock 
att kapital kan anskaffas för de nödvändiga investeringarna i gru-
va och verk till rimliga villkor. 

målsättningen var att under andra halvåret 2008 verifiera en malm-

max 180 000 ton. Min förhoppning var att bolaget mot bakgrund 
av denna malmreserv skulle vara redo att fatta beslut avseende 
investeringar i en produktionsanläggning vid Pampaloförekom-
sten. Detta skulle ha inneburit att det planerade anrikningsverket 
färdigställdes under 2009 vilket skulle ha skapat förutsättningar 
för en produktionsstart under första halvåret 2010.

såväl borrningsmaskiner som prospekterings- och gruvkonsulter 
under 2008. Brist på tillgänglig arbetskraft och maskiner med-
förde att borrningarna drog ut på tiden och att resultaten för-

tiden. Resultaten av årets undersökningar har varit positiva vilket 
stärker mina förhoppningar att kunna starta guldproduktionen 
under 2010. En förutsättning är dock att kapital kan anskaffas för 
de nödvändiga investeringarna i gruva och verk under 2009. 

Under våren 2008 bemyndigandes styrelsen att genomföra en 
riktad nyemission om ca 45 Mkr med syfte att snabbare komma 
till produktion. Under rådande marknadsförhållanden beslöt sty-

ursprungliga investeringsplanen kvarstår med produktionsstart 
senast under 2010. Den planerade nyemissionen har mot bak-

fram till 2009. 
Guldpriset har under många år haft en positiv utveckling och 

denna fortsatte under 2008. Prisbilden har även förstärkts genom  
en stark dollarkurs. Slutprodukterna från det planerade anrik-
ningsverket i Pampalo kommer att vara guld i gravimetrikoncen-
trat och flotationskoncentrat. Båda dessa produkter kan avsättas 
på världsmarknaden. Jag bedömer att guldpriset kommer att 
fluktuera något under de närmaste åren men att det ligger kvar 
på en historiskt sett relativt hög genomsnittsnivå.

typer av risker vilka t.ex. kan vara av teknisk, affärsmässig och 
finansiell natur. Prospekteringsrisken, som vid inledande under-
sökningar kan vara betydande, har nu reducerats betydligt i de 
förekomster som kan bli aktuella för brytning. Dessa förekomster 
är väl definierade. Tonnage och halter har bestämts och klassifi-
cerats med relevanta metoder och anrikningsegenskaperna har 
testats. Bolaget har goda kunskaper om sina guldförekomster 
och till vilka kostnader de kan brytas och anrikas. 

I den situation som för närvarande råder på den finansiella 
-

heter och produktionsalternativ som skulle kunna minska kapital-
behovet vid en nyemission. Exempel på sådana kan vara utökad 

malmtransport till externa anrikningsverk.

 FRAMTID

anrik ningsverket i Pampalo är under uppförande och att bolaget 
kommer att starta produktionen under 2010. Det planerade ver-
ket skall ha en maximal kapacitet på 250 000 ton per år medan 
produktionen från Pampalogruvan under de första åren beräknas 
vara i storleksordningen 180 000 ton per år. I den tidigare publi-
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cerade feasibility-studien uppskattades Pampalogruvans återbe-

per oz (2009-02-06), ger naturligtvis en bättre utgångspunkt för 
vidare planering. 

Bolaget har valt att redovisa sina mineraltillgångar och malm-
reserver såväl som feasibility-studien först när beräkningarna ge-
nomförts av oberoende utomstående konsulter vilka är kvalifice-
rade att ge utlåtanden som accepteras av de kanadensiska och 
australiensiska börserna. 

Bolaget tillämpar denna strikta policy för att öka tillförlitlighe-
ten i rapporteringen och därmed underlätta för olika intressenter 

tillgångarna, som utgör grunden för alla senare beräkningar och 
bedömningar, har beräknats av oberoende kvalificerade perso-
ner enligt den australiensiska JORC-koden. Därmed kan även 

vill som indikation på kvaliteten i Endomines mineraltillgångar 
framhålla att dessa bygger på information från mer än 100 000 

-
komsterna grundar sig dessutom på omfattande prov- och pro-
duktionsbrytning samt resultaten från malmbehandlingen vid 
tidigare produktion och omfattande anrikningstester. 

Efter den planerade produktionsstarten kommer Endomines 
verksamhet dels inriktas mot att kostnadseffektivt driva produk-
tionen dels mot att öka mineraltillgångarna i Bolagets förekom-

malmreserver. Därmed kommer förutsättningar att skapas för en 
långsiktig och lönsam gruvdrift i regionen. 

Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla guldförekomsterna 
i finska Lappland och ilmenitfyndigheterna i Mellersta Öster-
botten. En viktig uppgift kommer att bli att undersöka olika 

-
samheten antingen i egen regi eller tillsammans med samarbets-
partner.

kommunledning, markägare som lokalbefolkningen i Ilomantsi, 

även tacka alla aktieägare som har givit sitt stöd under året och 
som nu kommer att delta i den spännande planeringen av bryt-
ningen i Bolagets guldförekomster.

Stockholm, februari 2009
Timo Lindborg
VD

VD HAR ORDET
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 GULD
Guldmarknaden
Eftersom guld är oförstörbart finns allt guld som historiskt pro-
ducerats kvar i någon form. Tillförsel av guld till marknaden sker 

officiella reserver. Sammantaget finns en existerande mängd 
av cirka 155 000 ton guld i världen av vilken merparten utvun-
nits sedan mitten av 1900-talet. Den största delen av den årliga 
guldproduktionen används inom smyckesindustrin och förbruk-
ningen inom detta område har de senaste åren varit ungefär lika 
stor som gruvproduktionen. 

Det går allt längre tid mellan det att nya stora guldmalmer hit-
tas samtidigt som brytningen i existerande gruvor ökar och deras 
livslängd därmed minskar. Under senare år har emellertid flera 
nya guldfyndigheter upptäckts i Norden. 

VÄRLDEN TOTALT (TON) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Utbud  

Gruvproduktion 2 514 2 491 2 513 2 358 2 549 2 484

Återanvändning 660 620 860 900 1 100 898 1 129

Gardering (hedge) n/a 186 68 –92 –410

Centralbankernas 
519 448 464 663 501

Summa utbud 3 746 3 670 3 985 4 163 3 990 4 018 3 572 3 497

Efterfrågan  

Smycken 3 090 3 000 2 651 2 686 2 284 2 401

Guldmynt 59 55 69 85 91 92 128

Elektronik, 
industri o dental 291 310 332 432 459 461

Andra användnings-
områden 221 241 264 292 325 235 235 235

ETF 0 0 0 33 125 208 260 253

Centralbankernas 
uppköp 89 29 35 61 58 40 32

Uppköp av produ-
center (dehedge) n/a 125 625 541 518

Summa efter frågan 3 744 3 782 4 074 3 947 4 138 3 734 3 406 3 519

Residual 2 –112 –89 216 –148 –228 –166 –22

Totala utbudet av guld i världen och guldets huvudsakliga användningsområde under 

Källa: Sammanställt från Virtual Metals Research & Consulting, Raw Materials Group, 
Mitsui, Haliburton Mineral services, World Gold Council.

Det finns idag drygt 900 guldgruvor i drift världen över. Under 
stora delar av 1900-talet dominerades världens guldproduktion 

-
-

ten.  Produktionen  i Sydafrika har sedan dess successivt minskat 
och understiger numera 300 ton per år. Trots att länder som Kina 
och Indonesien har ökat sin produktion kraftigt, har ändå inte 

världsproduktionen som helhet blivit större. Den har tvärtom 
minskat något de senaste åren.

Guldinnehållet hos olika malmer som bryts varierar kraftigt. 

hålla mer än 2– 4 gram guld/ton för att vara lönsamma vid da-
gens guldpris. Guldhalten i dagbrottsmalmer är generellt lägre 

dagbrott med guldhalter mellan 1 och 2 g/ton.
Produktionskostnaderna, räknat i USD/oz, varierar beroende på 

påverkar produktionskostnaderna räknat i USD/oz är malmens 
guldhalt och dess olika egenskaper som påverkar brytning och 
anrikning. Genomsnittlig produktionskostnad för kommersiella 

-
band med stängningen (Word Gold Council och GFMS).

GULDPRISET UTVECKLING I USD OCH EUR

Handeln med guld
Den globala guldhandeln sker huvudsakligen direkt mellan olika 
marknadsaktörer. Handeln sker på spotmarknaden och genom 
olika former av derivat. Marknaden är öppen dygnet runt med 
huvud sakliga centra i London, New York och Zürich. Främsta 
aktö rer är centralbanker och gruvbolag. I Dubai och andra städer 

såväl per telefon som via elektroniskt handelssystem.
Det är komplicerat att exakt bestämma guldets omsättnings-

volym och pris. Branschorganisationen World Gold Council upp-
skattar den underliggande omsättningshastigheten till tre gånger 
per år, d.v.s. värdet av allt guld som omsätts per år är tre gånger 
större än värdet av allt guld som existerar.

 ILMENIT
Marknad och prisutveckling för ilmenit
Efterfrågan på industrimineralet ilmenit är helt beroende av dess 
användbarhet för framställningen av titandioxid, för vilket det 
i dagsläget inte finns något ekonomiskt substitut. Under de se-
naste åren har tillväxten i konsumtion av titandioxidpigment upp-

med världens BNP-tillväxt. Tillväxt i konsumtionen bedöms även 
fortsättningsvis komma att vara likvärdig med genomsnittet för 
världens BNP-tillväxt. För närvarande bedöms titanmineralpro-

MARKNAD
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MARKNAD

duktionen totalt sett motsvara efterfrågan om inga förseningar 

Den kinesiska pigmentproduktionen har ökat ca 22 procent un-
der senaste fem åren vilket förväntas orsaka ökad efterfrågan 
på ilmenitkoncentrat. På marknaden för titanmineral sker han-
deln mellan ett begränsat antal aktörer. Långa leveranskontrakt 
förekommer allmänt och samarbetsrelationer utvecklas som 
grundar sig på produktens strategiska och kvalitativa fördelar 
i kundens process.

Något existerande system för prissättning av ilmenit finns inte, 
och priset är många gånger bundet till pigmentpriset med kon-
traktsvillkor. Prissättningen är beroende av den aktuella ilmenitens 
TiO2-halt och innehåll av föroreningar. Pigmentproducenterna 

2-koncen-
tration. Kostnaden är beroende av den produktionsprocess som 

och vanadin har stor negativ inverkan på priset. Ilmeniten bör helst 
också vara blandningsbar med andra producenters ilmenit.

Sydafrika USA KanadaPeru RysslandKina IndonesienAustralien Övriga

Priset för ilmenit i Europa har varit stigande p.g.a. kraftigt 
ökade transportkostnader från Australien, Sydafrika och Indien. 
Fraktkostnaden från Australien beräknas utgöra cirka hälften av 
ilmenitkoncentratets kostnad per ton. Närhet till kund utgör där-
för en viktig faktor i slutpriset.

Marknaden bedömer att tillväxten för titandioxid i u-länderna 
kommer att överträffa deras BNP-tillväxt. Stora potentiella mark-
nader som Kina och Indien har en per capita konsumtion som är 
mycket lägre än i många U-länder. Efterfrågan på titandioxid-
pigment har ökat sedan 2005. Bedömare spår dock att tillväxten 
minskar under 2008–2009 med omkring 3–5 procent. 

TiO2-marknaden är cirka 100 år gammal men det finns ännu 
inte någon allvarlig konkurrent till TiO2-pigment med dess hög-
teknologiska användningsområden. De kommersiella förutsätt-
ningarna är således gynnsamma. Under de senaste åren har det 
skett en konsolidering både på gruvsidan och bland pigmentpro-
ducenter. Marknaden har specialiserats och består huvudsakligen 
av renodlade TiO2-bolag. Den årliga ökningen av ren titandioxid 
bedöms till cirka 110 000 ton (motsvarar 250 000 ton 44 %-igt 
ilmenit koncentrat).

Källa: BullionVault 2008
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FLERÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL

2008 2007 2006*)

Koncernens resultaträkning

Summa intäkter 196 33 6

Personalkostnader 5 611 3 549 1 216

Övriga externa kostnader 5 835

Avskrivningar och nedskrivningar 654 535 500

Övriga rörelsekostnader 254 10 369

Rörelseresultat –12 158 –6 253

Finansnetto 1 224 –405

Resultat före skatt –9 488 –6 558 –6 658

Årets resultat –9 488 –6 558 –6 659

Koncernens balansräkning

Balanserade utgifter avseende prospektering och utvärderingstillgångar 212 558 126 664

Materiella anläggningstillgångar 2 386 1 959

Kortfristiga fordringar 1 530 3 240

Likvida medel 31 820 69 146 19 228

Summa tillgångar 251 665 232 737 148 923

Aktiekapital 58 304

Övrigt eget kapital

Långfristiga skulder 18 522 16 460

Kortfristiga skulder 4 439 4 281 1 818

Summa eget kapital och skulder 251 665 232 736 148 923

Kassaflödesanalyser

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 808 –3 499

Kassaflöde från investeringsverksamheten –24 922 –55 289

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0

Årets kassaflöde –37 750 50 001 18 784

Nyckeltal

Balanslikviditet 8 11

Soliditet 91% 90% 88%

Sysselsatt kapital 243 800

Aktiedata

   Antal aktier vid årets slut i tusental 18 336 18 336 11 661

   Antal aktier i genomsnitt i tusental 18 336 15 164 4 549

   Resultat per aktie, SEK –0,52 –0,43 –1,46

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

   Börskurs vid årets slut, SEK 2,50 -

Definitioner
Balanslikviditet Omsättningen delat med kortfristiga skulder
Soliditet Eget kapital i procent av blansomslutningen
Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke ränteärande skulder och avsättningar
Resultat per aktie Resultat efter skatt delat med genomsnittligt antal aktier för perioden
Eget kapital per aktie Eget kapital delat med antal aktier vid periodens slut
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Endomines arbetar intensivt för att ett investeringsbeslut i 
Pampalo gruvan skall kunna tas under 2009 och att produktionen 

omfattande kompletteringsborrningar på ett flertal fyndigheter 
för att öka kännedomen om mineraltillgångarna. Ökad kunskap 
om malmtillgångarna gör att delar av de antagna och indikerade 
före komsterna kan klassificeras upp och därmed, tillsammans 
med en teknisk-ekonomisk kalkyl, ingå som underlag i en uppda-
terad malmreservsberäkning. 

Endomines har i mars 2008 publicerat en feasibility-studie 
som det oberoende konsultbolaget Wardell Armstrong Ltd ge-

anrikning med konventionella metoder (krossning, malning, gra-
vitationsanrikning och flotation). Ingen lakning med cyanid kom-
mer att användas. Pampalogruvans återbetalningstid uppskattas 
till tre år. Den i studien planerade gruvproduktionen uppgår till 
cirka 180 000 ton malm per år och investeringskostnaderna be-

de fyra första produktionsåren uppgår Pampalogruvans resultat 

(EBITDA i förhållande till nettoomsättningen) är 59%. Driftskost-
naden beräknas vara 28,85 EUR per ton malm ingående i verket. I 

VERKSAMHETERNA

Endomines AB grundades under 2005 som ägarbolag till de finska dotterföretagen Endomines 
Oy och Kalvinit Oy. Endomineskoncernen består av moderbolaget Endomines AB (publ) samt 
Endomines Oy med verksamhet inom prospektering och utveckling av guldförekomster och 
Kalvinit Oy med inriktning på utveckling av förekomster av industrimineral, i första hand ilmenit. 
Samtliga fyndigheter är belägna i Finland.

fortsatta utvecklingsarbetena under 2008. Ytterligare utvärde-
ringar av lönsamheten sker kontinuerligt och dessa kommer att 
fortsätta under vintern och våren 2009, då alla tekniska rapporter 
beräknas ha färdigställts.

Resultaten av årets undersökningar har varit positiva vilket 
stärkt Bolagets förhoppningar att kunna starta guldproduktionen 
under 2010. En förutsättning är dock att kapital kan anskaffas för 
de nödvändiga investeringarna i gruva och verk. 

Omfattande undersöknings- och utvecklingsarbeten har under 
året genomförts i Ilomantsi-området. Totalt har cirka 8 836 meter 
borrats under år 2008 och 4 085 kärnsektioner har provtagits och 
analyserats med kontinuerliga resultatleveranser. Alla prover som 
sänts till laboratoriet har analyserats och resultaten har lagts in i 
en databas över fyndigheterna vilken har skickats till Runge Ltd. 
(Aus) som kommer att göra en ny beräkning och klassi ficering av 
mineraltillgångarna. 

De genomförda kärnborrningsprogrammen har resulterat i be-
tydligt ökad kännedom om satellitförekomsterna i Hosko, Pampalo 
East, Rämepuro och Muurinsuo, vilket gör att mineraltillgångarna i 
dessa har kunnat uppgraderas. Uppdatering av mineraltillgångar 
för Pampalogruvan väntas bli färdig under första kvartalet 2009. 

TABELL 1. MINERALTILLGÅNGAR LÄNGS DEN KARELSKA GULDLINJEN I DEC 2008

Guldförekomst
Ton  

(t)
Guldhalt 

(gr/t)
Guld 
 (oz)

Cut-off  
(gr/ton) Klassificering

Klassificerings- 
metod

Oberoende konsult som  
genomfört beräkningarna

Pampalo 233 000 56 930 1,0 Känd JORC Wardell Armstrong International, England

Pampalo 4,41 102 591 1,0 Indikerad JORC             do.

Pampalo 160 000 36 313 1,0 Antagen JORC             do.

Pampalo East 58 000 3,14 1,0 Antagen JORC Karelian Resource Services Oy, Finland

Hosko 14 000 4,80 2 160 0,5 Känd JORC Micon International Ltd, England

Hosko 440 000 3,30 46 682 0,5 Indikerad JORC             do.

Hosko 0,5 Antagen JORC             do.

Rämepuro 162 000 4,30 23 000 0,5 Indikerad JORC Wardell Armstrong International, England

Rämepuro 61 000 4,10 8 000 0,5 Antagen JORC             do.

Muurinsuo 2,60 0,5 Indikerad JORC Micon International Ltd, England

Muurinsuo 1,50 38 000 0,5 Antagen JORC             do.

Kuivisto East 100 000 4,00 12 860 2,0 Antagen, hist.
Geologiska forskningscentralen,  
GTK Finland

Kuittila 2,58 22 811 Antagen, hist.             do.

Fördelat per klassificering
Guld 

(oz)

Känd 59 090

Indikerad

Antagen

Antagen, hist.
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VERKSAMHETERNA

Samtliga dessa förekomster ligger i anslutning till den Karelska 
-

trala anrikningsverket vid Pampalogruvan. Mineraltillgångarna 
från de olika förekomsterna kommer att ligga till grund för en 
uppdatering av malmreserverna. Den planerade framtida bryt-
ningen i satellit förekomsterna kommer att utgöra ett viktigt till-
skott till produktionen i det planerade centrala anrikningsverket 
i Pampalo. 

Arbetet med att förlänga snedbanan i Pampalo pågick fram till 
2 (5×5 m), 

förlängdes med 600 meter och dessutom drevs 200 meter ort med 
en area av 20 m2

är nu –412 meter i gruvans koordinatsystem vilket motsvarar 362 
meter under dagytan eller cirka 162 meter under havets nivå. Hela 
snedbanans infrastruktur har upprustats. El- och ventilationsan-
läggningar har i allt väsentligt förnyats och betydande insatser har 

-
komsten. Från snedbanan har Endomines under året utfört ett 

förekomsten. Målsättningen med det genomförda borrningspro-
grammet var främst att ytterligare öka de bevisade och sanno-
lika malmreserverna. Förlängningen av snedbanan var dessutom 
nödvändig för att skapa förutsättningar för att kunna transportera 
malm, gråberg, personal och utrustning vid den framtida plane-

-

andra nödvändiga installationer för att starta produktionen. Det 
processtekniska arbetet har inletts i samarbete med GTK Mine-
ralteknik och CTS Engtec Oy. Den grundläggande processplane-
ringen har slutförts och offerter för maskiner och övrig utrustning 
har begärts in. 

Dotterbolaget Kalvinit Oy har, genom utvecklings- och pro-
spekteringsarbete, kunnat påvisa mineraltillgångar som be-
räknas räcka för 15 års brytning vid en årlig produktion av cirka 
1,2 Mt ilmenit malm. Kalvinit Oy har också säkerställt ilmenitkon-
centratets kvalitet genom storskaliga provleveranser till Kemira 
Pigments Oy. Bolaget bedömer att det finns goda förutsättningar 
att genom fortsatt prospektering ytterligare kunna utöka mineral-
tillgångarna.

 VERKSAMHETEN I ENDOMINES OY
Endomines Oy har sedan 1996 bedrivit 
pro spektering och utvecklingsarbeten av 
guld fyndigheter i Finland. Bolaget har, av 

undersökningstillstånd (inmutningar) för ett 
flertal fyndigheter längs den ca 45 kilome-

kommun, i norra Karelen, östra Finland samt 
för förekomsterna Porkonen och Kivimaa i 
norra Finland. 

Karelska Guldlinjen
Bolagets första inmutningar längs den Karel-

-
nom en offentlig budgivning. Hosko och Kui-

visto är de fyndigheter som bedöms ha störst potential. Utöver 

genom provborrning eller annan typ av provtagning. 
I oktober 2006 förvärvade Bolaget den södra delen av den 

Polar Mining Oy, ett dotterbolag till det börsnoterade australien-
siska gruvbolaget Dragon Mining NL. I och med detta förvärv 
blev Endomines ensam ägare till samtliga kända undersöknings-
tillstånd och bearbetningskoncessioner längs hela den Karelska 

guldförande strukturs sträckning ligger inom tre mils avstånd från 
det planerade verket i Pampalo. Bolaget arbetar aktivt med att i 
första hand öka tonnage, klassificering och halter i de mineralise-
ringar som sedan tidigare har redovisade mineraltillgångar.

Endomines Oy har två bearbetningskoncessioner med total-

-
sökningstillstånd är tidsbegränsade och de medför betalnings-
åtagande till finska staten och berörda markägare baserat på 
gruvlag och gruvförordning, samt betalningsskyldigheter hänför-
liga till avtal med finska TEKES.

Pampaloförekomsten
De bevisade och sannolika malmreserverna, enligt den i mars 
2008 av Wardell Armstrong publicerade feasibility-studien, upp-

vilket motsvarar 108 115 oz. eller 3 363 kg guld (se tabell 2).

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

Klass
Ton
 (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 4,65 108 115 3 363

* Cut-off: 2 g/t.

oberoende konsulten Seppo Tuovinen under ledning av konsult-
bolaget Runge Limited. Uppdateringen kommer att göras enligt 
feasibility-studiens rekommendationer och inkludera alla nya 
borrningsreslutat som finns tillgängliga.

Hoskoförekomsten
Analyserna av mineraliserade kärnsektioner från tidigare genom-
förd kärnborrning i Hoskoförekomsten och de under 2008 er-
hållna analysresultaten från den kompletterande borrning som 

Ett flertal meterlånga kärnsektioner håller höga guldhalter. Kärn-
borrningen utfördes i profiler med ett inbördes avstånd på 10–50 
meter. Den guldförande zonen påträffades i nästan alla hål och 
betydande guldhalter kunde konstateras i 29 kärnsektioner från 

(hundratals gram per ton) konstaterats i kärnorna från flera borr-
-

rades i en kärnsektion som var en meter lång.
Mineraltillgångarna i Hoskoförekomsten uppdaterades under 

2008 av det oberoende konsultbolaget Micon International. De 
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kända mineraltillgångarna beräknades till 14 000 ton med en 
guldhalt på 4,8 gram per ton (2 160 oz.). Därutöver klassificera-
des 440 000 ton med 3,3 gram guld per ton (46 682 oz.) som in-

-

koden och med en cut-off på 0,5 gram guld per ton. I områden 
med lägre halter har 20,0 gram guld per ton använts som top-cut 
medan 250,0 gram guld per ton tillämpats i rikare mineralise-
rade delar av förekomsten (se tabell 1).

tidigare rapporterade borrhålen träffar den mineraliserade zonen 
-

-
arbetningskoncession för Hoskoförekomsten till Arbets- och 
Närings ministeriet i Finland. Ansökan är under behandling. Ho-
skoförekomsten ligger endast 15 kilometer norr om Pampalo och 
målsättningen är att fastställa en malmreserv som kan brytas och 
anrikas i det planerade verket. Om bearbetningskoncessionen 

Rämepuro
Det oberoende konsultbolaget Wardell Armstrong har, under 

-
förekomsten. Som resultat av den genomförda kärnborrningen 
har genomsnittshalten i den undersökta delen av mineralisering-
en ökat. Uppdateringen resulterade i en indikerad mineraltillgång 
på 162 000 ton med en guldhalt på 4,3 gram per ton (23 000 oz.), 
samt en antagen mineraltillgång på 61 000 ton med en guldhalt 
på 4,1 gram per ton (8 000 oz.). Beräkningarna och klassificering-
en av mineraltillgångarna har utförts enligt JORC-koden med en 
”cut-off” på 0,5 gram guld per ton och en top-cut på 40,0 gram 
guld per ton (se tabell 1). 

Fyndigheten har inte avgränsats med den hittills genomförda 
borrningen varför det finns goda förutsättningar att med fortsatta 
undersökningar ytterligare öka mineraltillgångarna. 

Muurinsuo 
-

datering av tonnage och halter i Muurinsuoförekomsten. Denna 

-
-

rande 38 000 oz. Beräkningarna har utförts med en cut-off på 0,5 
gram guld per ton och med en top-cut på 12,9 gram guld per ton. 

Fyndigheten har inte avgränsats med den hittills genomförda 
borrningen varför det finns goda förutsättningar att ytterligare 
öka mineraltillgångarna med fortsatta undersökningar.

Pampalo East 

den 100 meter öster om Pampalogruvan liggande Pampalo East-

kärnborrningsprogram som även fortsatt under 2008. Totalt har 22 

Kärnborrningen utfördes i profiler med ett inbördes avstånd på 
cirka 20 meter. Den guldförande zonen träffades i 19 av de 22 bor-
rade hålen. Mineraliserade kärnsektioner från hål som övertvärar 
den guldförande zonen har ofta betydande längd. I det tidigare 

mineraliserade kärnsektionen över 50 meter lång och håller 1,5 
gram guld per ton. 

Fyndigheten har inte avgränsats med den hittills genomförda 
borrningen varför det finns goda förutsättningar att ytterligare 
öka mineraltillgångarna med fortsatta undersökningar.

Pampalo East förekomstens omedelbara närhet till Pampalo-



10 ENDOMINES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2008

VERKSAMHETERNA

-
-

rats i nuvarande brytningsplan och malmreserver. 
Pampalo East fyndighet är en av de många potentiellt guldfö-

rande, kvartsomvandlade tonaliter som ligger dels i omedelbar 
närhet av Pampalogruvan dels mer utspridda längs den Karelska 

-
sökningarna av denna typ av potentiellt guldförande geologiska 
formationer. 

-
ring av tonnage och halter i Pampalo East förekomsten. Denna 
beräkning resulterade i en antagen mineraltillgång på 58 000 ton 

-
na och klassificeringen av mineraltillgångarna har utförts enligt 
JORC-koden och med en ”cut-off” på 1,0 gram guld per ton (se 
tabell 1).

Pampalo North West
Bolaget har genomfört undersökningsarbeten på den tidigare 
mindre kända Pampalo NW-förekomsten. Med denna nya, del-
vis rikt mineraliserade förekomst, kontrollerar Bolaget 24 guld-

dessa är så väl undersökta att beräkningar av mineraltillgångarna 
har kunnat göras. Den nya Pampalo NW-mineraliseringen ligger 
nära Pampaloförekomsten, vilket understryker detta områdes 
potential för att hysa ytterligare nya förekomster. De intressanta 

intensifierat undersökningarna av mineraliseringen.

Kivimaa 

Bolaget har två inmutningar på totalt cirka 146 hektar som täck-
er de kända mineraliseringarna och indikationerna i Kivimaa-
området. Historiska prospekteringsinsatser visar att det inom 
området finns guldindikationer i fast berg samt geokemiska ano-
malier och blockfynd. Outokumpus prospektering på 1960-talet 
resulterade i upptäckten av ett 350 meter långt och 1 till 6 meter 

År 1969 utförde Outokumpu en provbrytning på 18 600 ton med 
5,3 gram guld per ton och 1,9 procent koppar. Det positiva re-

undersökningarna med målsättningen att definiera ett tonnage 
enligt JORC-koden.

Porkonen 

inledande prospekteringsfas. Hittills utförda undersökningar 
består av kartering, geokemisk provtagning och begränsad prov-
borrning. Genomförda studier visar att området rymmer ett stort 
antal guldindikationer i form av blockfynd och geokemiska ano-
malier. Endomines avser att undersöka området vidare genom 
olika prospekterings- och utvecklingsinsatser. Endomines har 
fyra inmutningar på totalt cirka 399 hektar i Porkonen-området. 
Bolaget har dessutom ansökt om 19 stycken nya undersöknings-

stärka bolagets kontroll över området.

 VERKSAMHETEN I KALVINIT OY 
Kalvinit bedriver utvecklingsarbete och utvärdering av ilmenit-

-
mineralet ilmenit har ett flertal användningsområden. Koncentrat 
av ilmenit kan bland annat upparbetas till titandioxid (TiO2) som 
huvudsakligen användes som pigment i målarfärg, tandkräm och 
solkräm. Koncentratet kan också upparbetas till titanslagg och 

Bolaget har sedan start genomfört två stora provbrytningar på 
sammanlagt 24 000 ton. För att säkerställa tillräcklig produktkva-
litet har koncentratet levererats till Kemira Pigments Oy (numera 
Sachtleben Pigments Oy). Kalvinit har länge bedrivit ett samar-
bete med detta bolag angående exploateringen av ilmenitföre-
komsterna. Samarbetet har inneburit överföring av tekniskt pro-
cesskunnande, marknadsinformation och finansiellt stöd. 

Beräkningar enligt JORC-koden visar att de totala mineraltill-

2 klassificerade som indi-

TiO2 som antagna mineraltillgångar vid en cut-off på 4,0 procent 
TiO2 -
cent TiO2 har förutsättningar att kunna klassificeras som sannolika 
malmreserver.

Kalvinit Oy lämnade den 20 november 2006 in en ansökan om 
bearbetningskoncession för Koivu-, Räme- och Kaireförekomsten 
till Arbets- och Näringsministeriet i Finland. Koivu och Kaire ligger 
endast fem kilometer från varandra och målsättningen är att fast-
ställa en malmreserv som kan brytas och anrikas i det planerade 
verket vid Koivuförekomsten. Ansökan togs upp till behandling 

-
ingar till ansökan och väntar beslut under 2009. Utvecklings- och 
undersökningsarbetet har fortsatt i Kälviä-regionen och Bolaget 
hart erhållit ytterligare inmutningar (Lyly 1-3) för i första hand en 
treårs-period.

-
en som väntas att blir klar under 2009. Därefter avser Bolaget att 

kostnader för vidareförädling av ilmenitkoncentratet till titanslagg 
-

tet. Undersökningsresultaten är intressanta men preliminära och 
osäkra och kommer därför inte att leda till omedelbara åtgärder.

Bolaget har även ansökt om undersökningstillstånd för Kuovila-
förekomsten som är en av södra Finlands största kalcit- och 
wollastonit fyndigheter. De historiska mineraltillgångarna upprät-
tade av Geologiska forskningscentralen uppgår till 20.2 Mt inne-
hållande 81.8% kalcit och 5.8 Mt innehållande 62.5% kalcit och 
13% wollastonit.
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Karl-Axel Waplan, f. 1951

VD i Northland Resources AB. 
Aktieinnehav: 60 000 aktier. 

Timo Lindborg, f. 1955
Ledamot. Invald 2005. 

fil.kand. i geologi. VD i Endomines AB, 
Aktieinnehav med närstående och bolag: 
1 400 000 aktier. 

STYRELSE OCH LEDNING

Timo Lindborg
Verkställande direktör. Se även styrelse. 
Endomines AB, sedan 2005.
Endomines Oy, sedan 1996.
Kalvinit Oy, sedan 1996.

Esa Sandberg

Fil.lic. i geologi. 
Chefsgeolog.
Av SveMin utsedd s.k. ”Kvalificerad Person”.

Jaakko Liikanen
Anställd 1996. Fil.kand. i geologi. 
Teknisk chef. 
Av SveMin utsedd s.k. ”Kvalificerad Person”. 
Aktieinnehav: 826 385 aktier. 

Antti Saarelainen
Anställd 2006, 
Fil.mag. i geologi.
Geolog.

Börje Lindén
Anställd 2008. 
Ekonomie magister (1980) från Svenska Handels-
högskolan i Helsingfors. 
CFO/ekonomichef.
Aktieinnehav: 14 000 aktier. 

Tuomo Mäkelä, f. 1950
Ledamot. Invald 2006. Geolog. 
VD inom Outokumpu Mining Oy. 
Aktieinnehav: 0 aktier. 

Lars-Göran Ohlsson, f. 1944
Ledamot. Invald 2006. 

Aktieinnehav: 0 aktier. 

Solveig Staffas, f. 1942
Ledamot. Invald 2006. 
Företagsekonom och statsvetare. 
Styrelsedelamot i Aktiespridning i Sverige AB. 
Aktieinnehav: 19 304 aktier. 

Per Torell, f. 1969

civilekonom. VD i Cogita Development. 
Aktieinnehav: 10 000 aktier. 

 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 STYRELSE

 ÖVRIGA NYCKELPERSONER
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AKTIEN

-

vid årets slut till 2,60 kronor. Antalet aktieägare uppgick vid årets 
slut till cirka 800.

omsätt ningshastighet på 21 procent. Det totala värdet på de 
omsatta akti erna uppgick till 21,5 MSEK. Antalet avslut 2008 
uppgick till 1 363.

Högsta stängningskurs under året uppgick till 9,00 kronor och 
lägsta uppgick till 2,40 kronor. Betalkursen vid årets slut gav ett 
marknadsvärde på bolaget om 48 MSEK.

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare vid årets slut uppgick till cirka 800 (1 000), en 
minskning med 20 procent. Fairford Holdings Scandinavia AB är 
numera störst ägare med 10,26 procent av aktier och röster.

Analyser av Endomines

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

Ökning 
av antal

aktier (st)
Emissions-
kurs (SEK)

Inbetalt
belopp*)

Ökning 
av aktie-

kapital
Aktie-
kapital

Antal
aktier (st)

2006 ingående balans 500 100 000

2006 Nyemission, kontantemission 4 868 148 15,00 66 319 24 341 24 841 4 968 148

2006 Nyemission, konvertering av lån 11,00 11 625 5 623 30 464 6 092 893

2006 Nyemission, apportemission 11,11 58 304

13,00

Summa 157 675

*) netto efter emissionskostnader

STÖRSTA AKTIEÄGARE ENLIGT AKTIEBOK OCH 

2008-12-30 2007-12-30

Aktieägare

Antal 
aktier och 

röster

Andel 
aktier och 
röster i %

Antal 
aktier och 

röster

Andel 
aktier och 
röster i %

Fairford Holdings 
Scandinavia AB 1 881 848 10,26 4,11

SIS Segaintersettle AG 1 518 800 8,28 1 450 000

Finlands 
Industriinvestering 8,18 8,18

Yggdrasil AB 8,03 6,26

Timo Lindborg med 
1 400 000 1 400 000

Jaakko Liikanen 826 385 4,51 826 385 4,51

Avanza Pension 3,99 4,24

Ålandsbanken 590 000 3,22 511 600

OKOBANK OY 492 226 2,68

Mohammed Al Amoudi 419 999 2,29 2,29

Sigur Holding S/A 410 000 2,24 410 000 2,24

Nordea Bank Finland 368 334 2,01 341 334 1,86

Tord Cederlund 1,89 9,61

Kaupthing Småbolag 282 600 1,54 282 600 1,54

Anna Cederlund 265 140 1,45 800 0,00

Strömman International AB 250 000 1,36 210 000 1,15

Övriga 30,44 28,32

TOTALT 18 335 871 100,00 18 335 871 100,00
0

300

600

900

1200

1500

0

3

6

9

12

15
Kr Volym

jun 2007 jan 2009jan 2008

Aktiens snittpris Antal omsatta aktier i 1000-tal

Källa: NASDAQ OMX First North
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Styrelsen och verkställande direktören för Endomi-
nes AB (publ) org.nr 556694-2974 får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Endomines AB grundades under 2005 som ägarbolag till de finska 
dotterföretagen Endomines Oy och Kalvinit Oy. Endomineskon-
cernen består av moderbolaget Endomines AB (publ) samt Endo-
mines Oy med verksamhet inom prospektering och utveckling av 
guldförekomster samt Kalvinit Oy med inriktning på utveckling av 
förekomster av industrimineralet ilmenit. Samtliga fyndigheter är 
belägna i Finland.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
-

tive antalet aktier i bolagsordningen. 

styrelsen bemyndigandes vid den extra bolagsstämman.

av driften i Pampalogruvan har genomförts av konsultbolaget 
Wardell Armstrong International Limited (WAI) från Storbritan-
nien. Återbetalningstiden för den planerade gruvinvesteringen 
uppskattas till 3 år.

Finnvera för att underlätta finansieringen av Pampalo.

lagen. Det nya tillståndet ersätter det tidigare och innebär inga 
väsentliga förändringar. 

-

såväl byggnader som malmbehandling. 

Rämepuro, Pampalo NW, Muurinsuo och Kuittila träffade guld-
mineraliserade zoner med betydande guldhalter.

visar intressanta guldhalter som indikerar att Pampalo East kan 
-

gångar. 
-

gruvan är klar.
-

en för ilmenitförekomsterna. 
-

komsten som är en av södra Finlands största kalcit- och wol-
lastonitfyndigheter.

-
ar i borrprogrammet påverkade Bolagets ursprungliga finan-
sieringsplan för investeringarna av de planerade produktions-
anläggningarna i Pampalo. 

 OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens resultat efter finansnetto för räkenskapsåret 2008 
uppgick till –9 488 KSEK (–6 559). Verksamheten har under 2008 
fortsatt att huvudsakligen fokuseras på att genom prospektering 
och andra utvecklingsarbeten öka förutsättningarna för en kom-
mersialisering av Bolagets guldmineraliseringar längs den Karel-

 
 INVESTERINGAR

Investeringar avseende immateriella tillgångar uppgick till 26 663 

inom Bolagets guldförekomster samt i mindre omfattning ilme-
nitförekomsterna.

De immateriella tillgångarna uppgick vid årets slut till 212 558 

-
försvagningen har ökat det redovisade beloppet för de immate-

(852), varav merparten av ökningen hänför sig till förberedande 
investeringar i anrikningsverket i Pampalo.

 LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 31 820 

-
samheten ännu inte uppvisar några rörelseintäkter utgör kassa-
flödet från den löpande verksamheten till stor del en spegling av 
Bolagets rörelsekostnader.

 FINANSIELL STÄLLNING
Soliditeten vid årets utgång uppgick till 91 (90) procent. Kon-

ökat med 18 118 KSEK, varav omräkningsdifferensen uppgick till 

omräkningsdifferensen hänför sig till förstärkningen av euron mot 
-

cernen nettotillgångar till stor del redovisas i EUR.

 VERKSAMHET
Under våren 2008 fick styrelsen bemyndigande att genomföra 
en riktad nyemission om ca 45 MSEK. Under rådande marknads-

-
tade nyemissionen. Den ursprungliga investeringsplanen, med 
produktionsstart senast under 2010, kvarstår. Den i slutet av 2008 
planerade nyemissionen har mot bakgrund av rådande situation 
på den finansiella marknaden såväl som förseningar i borrpro-

Endomines arbetar intensivt för att ett investeringsbeslut för 
Pampalogruvan skall kunna tas under 2009 och att produktio-

-
fattande kompletteringsborrningar på ett flertal fyndigheter för 
att öka kännedomen om mineraltillgångarna. Ökade kunskaper 
om mine raliseringarna gör att delar av de antagna och indikerade 
mineral tillgångarna kan klassificeras upp och därmed, tillsam-
mans med en teknisk-ekonomisk kalkyl, ingå som underlag i en 
uppdaterad malmreservsberäkning. 

Endomines har i mars 2008 publicerat en feasibility-studie som 
det oberoende konsultbolaget Wardell Armstrong Ltd genomfört. 
Pampalogruvans återbetalningstid uppskattas till tre år. I studien 
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per år och investeringskostnaderna beräknas till cirka 21 MEUR.
Omfattande undersöknings- och utvecklingsarbeten har under 

året genomförts i Ilomantsi-området. Totalt har cirka 8 836 meter 
borrats under år 2008 och 4 085 kärnsektioner har provtagits och 
analyserats. Genomförd kärnborrningsplan har resulterat i betyd-
ligt ökad kännedom om satellitförekomsterna i Hosko, Pampalo 
East, Rämepuro och Muurinsuo. 

Arbetet med att förlänga snedbanan i Pampalo pågick fram till 
-

utom drevs 200 meter ort.

-
ket och andra behövliga installationer samt för att starta pro-
duktionen.

-
ningen som väntas att blir klar under 2009. Kalvinit har även låtit 

ansökt om undersökningstillstånd för Kuovila förekomsten som är 

en av södra Finlands största kalcit- och wollastonitfyndigheter.
Situationen som för närvarande råder på den finansiella mark-

-
tera den situation som kan uppkomma om en finansiering av pro-

Bolagets ursprungliga intentioner. Enligt den alternativa planen 
kan verksamheten i Pampalo och dess satellitfyndigheter komma 

Genom dessa åtgärder säkerställs likviditeten för hela 2009. 
-

frågorna och någon ny kärnborrning kommer inte att göras under 
2009 förrän fortsatt finansiering är klar.

 PERSONAL 
Koncernen hade vid periodens slut åtta anställda. Dessutom 
anlitas VD på konsultbasis. Genomsnittligt antal anställda upp-

-
terat externa konsulter för bl.a. borrning och utredningsarbete. 
Endomines förstärkte bolagets ekonomifunktion genom rekryte-

den 1 september 2008.

Pampalogruvan med skisserad bild av det planerade anrikningsverket i förgrunden.
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 RISKER I ENDOMINES VERKSAMHET
Endomines arbetar med guld- och mineralprospektering med 
fokus på etablering av gruvverksamhet. Bolagets verksamhet och 
guldprospektering är främst koncentrerad till den Karelska Guld-

förekomster sker på Kälviäområdet i Österbotten. Endomines 
närmaste huvudmål är att starta guldmalmbrytningen i Pampalo 
år 2010 och de flesta insatserna riktas mot detta och vidareutveck-

för att utveckla koncernens tillgångar med det slutliga målet att 

Nuvarande situation på den finansiella marknaden innebär att 
en finansiering av produktionsanläggningarna i Pampalo försvå-
rats och ändringar i Bolagets ursprungliga intentioner och tid-

en omfattande nyemission t.ex. genom utökad lånefinansiering, 
leverantörsfinansiering och eventuell malmtransport till externa 
anrikningsverk.

Endomines arbetar som prospekterings- och gruvföretag med 
en komplex bild av olika risker. Dessa utgörs av osäkerhet i utfallet 
av prospekteringsverksamheten, kostnader för att bryta och för-
ädla malm, samt prisutvecklingen på marknaden. Därtill kommer 

noteras i US-dollar och därför blir intäkten omräknad i svenska 
kronor beroende av växelkursen. Förutom branschspecifika risker 

-
turutvecklingen, konkurrenter, teknologi- och marknadsutveck-
ling, materialpriser, leverantörer, kunder, företagsförvärv, tillgång 
till kvalificerad personal, lagstiftning och regleringar, immateriella 
rättigheter, ränte- och kreditrisker, framtida kapitalbehov och 
aktie marknadsrisk.

Prospekteringsrisken, som vid inledande undersökningar kan 
vara betydande, har i de av Endomines förekomster som kan vara 
aktuella för brytning, reducerats betydligt. Dessa förekomster är 
väl definierade. Tonnage och halter har bestämts och klassifice-
rats med relevanta metoder och anrikningsegenskaperna har tes-
tats. Endomines har goda kunskaper om sina förekomster och till 
vilka kostnader de kan brytas och anrikas. 

 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 organisation i 
Sverige är SveMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metall-

rekommendationer som gäller som publiceringsstandarder för 
företag engagerade i prospektering, utveckling och mineralutvin-
ning. Dessa baseras på de regler som antagits av den kanaden siska 
börsadministrationen där det kanadensiska policydokumentet för 
rapportering, National Instrument NI 43-101, utgör standard.

NI 43-101 förordar rapportering enligt den kanadensiska CIM-
koden för beskrivning av mineraltillgångar och malmreserver och 
tillåter rapportering enligt den australiska JORC-koden, brittiska 
IMMM samt sydafrikanska SAMREC-koden.

FAERI och SveMin understryker att all information som läm-

båda organisationernas rekommendationer. Avsikten med dessa 

som lämnar information till investerare, media och börs rörande 
sin verksamhet. Detta gäller oavsett om det avser pressmedde-
landen, internet, publika memorandum, prospekt, årsredovisning 
m.m.

 STYRELSENS ARBETE
Endomines AB:s styrelse består av sex ledamöter inklusive bola-
gets VD Timo Lindborg. Timo Lindborg är en av de större aktie-
ägarna i bolaget. Övriga fem styrelseledamöter är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Styrelsen har efter årsstämman haft 16 protokollförda styrelse-
möten samt löpande kontakt med bolagets ledning.

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

 BOLAGSSTYRNING

Tuomo Mäkelä, Lars-Göran Ohlsson och Timo Lindborg, en 

Staffas samt VD eller CFO.
 

 AKTIEINFORMATION
-

svarar en röst. Antalet aktieägare var den 31 december 2008 cirka 
800.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att 
aktie kapitalet skall utgöra lägst 91 600 000 kronor och högst 
366 400 000 kronor. Vidare ändrades bolagsordningen på så sätt 
att antalet aktier skall vara lägst 18 320 000 stycken och högst 

Största aktieägare i februari 2008 är Fairfold Holdings Scandi-
navia AB med 1 881 848 aktier och 10,26 procent av rösterna. De 

-
cent och Jaakko Liikanen med 4,51 procent av aktierna innehar 
tillsammans 46,90 procent av rösterna.

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

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
 RAPPORT PERIODENS UTGÅNG
Höga guldhalter över betydande bredd i Pampalo
Endomines har fortsatt det i februari 2008 inledda kärnborr-

av Pampaloförekomsten. Målsättningen med den fortsatta borr-
ningen var främst att ytterligare öka de bevisade och sannolika 
malmreserverna.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kärnborrningen utfördes från den nya rampen och träffade de 
guldförande zonerna mellan nivåerna –360 meter och –550 me-
ter. Avståndet mellan de borrade hålen är i de flesta fall cirka 20 
meter. Guldförande zoner träffades med de flesta borrhålen. De 
mineraliserade kärnsektionerna har i en del hål betydande bredd 
och guldhalt, upp till drygt 22 meter långa kärnsektioner med 
nära 13 gram guld per ton. Mineraliseringens verkliga bredd är 
dock lägre och beror bl.a. på borrhålets riktning och mineralise-
ringens stupning. Höga guldhalter, upp till 248 gram per ton i 0,9 
meter långa delsektioner noterades i kärnor från hål som träffar 

 FRAMTIDSUTSIKTER
Målsättningen är att i första hand kunna starta brytning i Bolagets 
mest betydande guldförekomst, Pampalo, under 2010. Efter den 
planerade produktionsstarten kommer Endomines verksamhet 
att dels koncentreras mot att kostnadseffektivt driva produktio-
nen dels mot att öka mineraltillgångarna i Bolagets förekomster 

-
server och därigenom skapa förutsättningar för en långsiktig och 
lönsam gruvdrift.

Endomines arbetar intensivt för att ett investeringsbeslut för 
Pampalogruvan skall kunna tas under 2009 och att därmed pro-

omfattande kompletteringsborrningar på ett flertal fyndigheter 
för att öka kännedomen om mineraltillgångarna. Den ökade kun-
skapen om förekomsterna gör att delar av de antagna mineral-
tillgångarna kan klassificeras upp och därmed, tillsammans med 
en teknisk-ekonomisk kalkyl, ingå som underlag i en uppdaterad 
malmreservsberäkning.

Endomines har i mars 2008 publicerat en feasibility-studie 
som det oberoende konsultbolaget Wardell Armstrong Ltd ge-

anrikning med konventionella metoder (krossning, malning, gra-
vitationsanrikning och flotation). Ingen lakning med cyanid kom-
mer att användas. Pampalogruvans återbetalningstid uppskattas 
till tre år. Den i studien planerade gruvproduktionen uppgår till 
cirka 180 000 ton malm per år och investeringskostnaderna be-
räknas till cirka 21 MEUR. Feasibility-studien anger Pampalogru-
vans resultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) till 30,1 

-
len (EBITDA i förhållande till nettoomsättningen) är 59 procent. 
Driftskostnaden beräknas vara 28,85 EUR per ton malm som anri-

med en halt på 4,65 gram guld per ton vilket motsvarar 108 115 oz. 

eller 3 363 kg guld. Feasibility-studien har legat som grund för 
fortsatta utvecklingsarbeten under 2008. Ytterligare lönsamhets-
utvärdering sker kontinuerligt och kommer att fortsätta under 
vintern och våren 2009, då alla tekniska rapporter beräknas ha 
färdigställts.

Resultatet av årets undersökningar har varit positivt vilket stärkt 
Bolagets förhoppningar att kunna starta guldproduktionen un-
der 2010. En förutsättning är dock att kapital kan anskaffas för de 
nödvändiga investeringarna i gruva och verk.

Verksamheten kommer även att i högre grad än tidigare inriktas 
mot Bolagets andra guldförekomster i norra Finland och mot före-
komsterna med industrimineralet ilmenit i mellersta Österbotten. 
En viktig uppgift kommer att bli att undersöka olika kommersiella 

-
gen tillsammans med samarbetspartner eller i egen regi.

De långsiktiga målen är dels att genom fortsatt prospektering 
upprätthålla en guldmalmreserv som medger tillväxt samt att ut-
veckla guldproduktionen.

 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2008.

Till årsstämmans förfogande står i kronor:

Summa –14 223 504

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten, i kro-

I ny räkning överförs –14 223 504
Summa –14 223 504

 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma kommer att hållas måndagen den 20 april 2009 
klockan 16.00 i Jernkontorets lokaler på Kungsträdgårdsgatan 10 
i Stockholm.

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

 LÖPANDE INFORMATION
Löpande information publiceras på Bolagets hemsida 
www.endomines.com.
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RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

KSEK Not
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Övriga rörelseintäkter  2 196 33 - 326

Summa intäkter 196 33 - 326

Övriga externa kostnader  3 –5 835

Personalkostnader  4 –5 611 –3 549 –1 689 –1 102

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  5 –654 –535 –2 -

Övriga rörelsekostnader  6 –254 –10 - -

Rörelseresultat –12 158 –7 782 –6 218 –5 463

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 4 365 1 699 1 865

Finansiella kostnader –1 695 –1 126 –126

Finansnetto 2 670 1 224 739 1 547

Resultat före skatt –9 488 –6 558 –5 479 –3 916

Inkomstskatt  8 - - - -

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare –9 488 –6 558 –5 479 –3 916

Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning 22 –0,52 –0,43
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter avseende prospektering och utvärderingstillgångar 9 212 558 - -

Summa immateriella anläggningstillgångar 212 558 157 965 - -

10

Byggnader och mark 4 868 - - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 338 - - -

Inventarier, verktyg och installationer 551 2 386 16 -

Summa materiella anläggningstillgångar 5 757 2 386 16 -

Aktier och andelar i dotterföretag 11 - -

Summa anläggningstillgångar 218 315 160 351 167 469 133 175

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 13 1 340 2 843 130 154

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 190 130

Summa kortfristiga fordringar 1 530 3 240 260 533

Likvida medel 14 31 820 69 146 28 436

Summa omsättningstillgångar 33 350 72 386 28 696 68 089

SUMMA TILLGÅNGAR 251 665 232 737 196 165 201 264
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

15

128 344 128 344 - -

Reserver 31 386 109 262 109 262

Balanserade vinstmedel –6 659 –4 828

Årets resultat –9 488 –6 559 –3 916

Summa eget kapital 228 704 210 585 186 718 192 197

Skulder

Skulder till kreditinstitut 16 158 - -

Skulder till koncernföretag - -

Långfristiga lån med särskilda villkor 18 14 149 - -

Övriga avsättningar 19 3 584 - -

Summa långfristiga skulder 18 522 17 870 7 898 7 748

Leverantörsskulder 2 448 52 462

Övriga skulder   240 44 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 2 346 1 593 1 453

Summa kortfristiga skulder 4 439 4 281 1 549 1 319

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 251 665 232 736 196 165 201 264

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 21 Inga Inga

Ansvarsförbindelser 21 Inga Inga

BALANSRÄKNING, FORTS
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KONCERNEN 

KSEK Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver

Balanserade  
vinstmedel  

inklusive årets 
resultat

Summa 
 eget 

 kapital

Ingående balans 2007-01-01 58 304 81 988 –2 988 –6 659 130 645

- - -

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

Årets resultat - - - –6 558 –6 558

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

Nyemission, kontantemission 53 400 - -

Nyemissionskostnader - - -

Summa eget kapital 2007-12-31 91 679 128 344 3 780 –13 217 210 586

Omräkningsdifferenser år 2008 - - -

Summa transaktioner redovisade direkt mot eget kapital - - 27 606 - 27 606

Årets resultat - - - –9 488 –9 488

Summa totalt redovisade intäkter och kostnader - - - –9 488 –9 488

Summa eget kapital 2008-12-31 91 679 128 344 31 386 –22 705 228 704

MODERFÖRETAGET

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL
Summa  

eget  
kapitalKSEK Aktiekapital Överkursfond

Balanserat 
resultat

Ingående balans 2007-01-01 58 304 62 056 –4 828 115 532

Årets resultat - - –3 916 –3 916

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

Nyemission, kontantemission 53 400 -

Nyemissionskostnader - –6 194 - –6 194

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

Årets resultat - -

Summa totalt redovisade intäkter och kostnader - - –5 479 –5 479

Summa eget kapital 2008-12-31 91 679 109 262 –14 223 186 718
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KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

KSEK Not
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt –9 488 –6 558 –3 916

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar som belastat resultatet 654 535 2 -

Förändring avsättningar - -

Finansnetto –1 401 –1 865

Erhållen ränta 1 923 1 409 1 865

Erlagd ränta –15 –1 - -

Övriga poster –1 033 398 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 
rörelsekapitalet

–9 360 –5 377 –5 477 –3 917

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar –298

Förändring av kortfristiga skulder 2 363 230 1 540

Summa förändring rörelsekapital 1 647 569 503 1 242

Kassaflöde från den löpande verksamheten –7 713 –4 808 –4 974 –2 675

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar  9 –26 663 - -

Investering i materiella anläggningstillgångar 10 –852 –18 -

Investering i dotterföretag 11 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten –30 037 –24 922 –34 296 –28 374

Finansieringsverksamheten

Nyemission, kontant - -

Ökning av långfristiga skulder koncernföretag - - 150 –18

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 79 731 150 79 713

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL –37 750 50 001 –39 120 48 664

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 69 146 19 228 67 556 18 892

424 –83

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 14 31 820 69 146 28 436 67 556
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Noter avser om inget annat anges både koncernen och moderfö-
retaget. Om inget annat anges är samtliga belopp i KSEK.

Allmän information
Endomines AB, moderföretaget och dess dotterföretag 
Endomines Oy och Kalvinit Oy, sammantaget koncernen, är verk-
samma inom gruvindustribranschen. Verksamheten består i att 
kommersiellt utveckla och utvinna mineralfyndigheter i Finland. 

-
vid aktierna i Endomines Oy och Kalvinit Oy tillsköts Endomines 
AB. Därefter genomfördes under 2006 två nyemissioner på till-
sammans 85 MSEK för att kunna förvärva den södra delen av 

marknadsplatsen First North varvid ytterligare två emissioner till-

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

av styrelsen för offentliggörande.

 SAMMANFATTNING AV  
 VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan.

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 Årsredovisnings-
lagen (ÅRL) och RFR 1.1 Kompletterande Redovisningsregler för 
Koncerner.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvär-
demetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar som kan 

värde via resultaträkningen. Att upprätta rapporter i överens-
stämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redo-
visningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisnings-
principer. De områden som innefattar en hög grad av bedöm-
ning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisning-
en anges i avsnittet nedan benämnt Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål.

Koncernredovisning
Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten att ut-
forma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen 

-
rätterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som 

vid bedömningen av huruvida Koncernen utövar bestämmande 
inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till Koncernen. De exkluderas ur koncernre-
dovisningen från och med den dag då det bestämmande infly-
tandet upphör.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealise-
rade 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 förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av Koncernens principer.

Segmentrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som till-

grenar. Geografiska områden tillhandahåller produkter eller 
-

efter och utvärdering av mineraltillgångar, och ett geografiskt 
område, Finland.

Omräkning av utländsk valuta

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enhe-
terna i Koncernen är värderade i den valuta som används i den 

-
samt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svens-
ka kronor (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och 
rapportvaluta.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valu-
tan enlig 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 finansiella fordringar och skulder redovisas i resultaträkningen 
under finansiella poster medan övriga valutakursdifferenser redo-
visas under övriga rörelseintäkter resp övriga rörelsekostnader. 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncer-

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 

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.

Immateriella anläggningstillgångar:

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-

-
nomförbarhet att utvinna en mineraltillgång kan påvisas, kommer 

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
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NOTER

balanserade utvecklingsutgifter inte längre att klassificeras så-
som prospekterings- och utvärderingstillgång. Omklassificering 
kommer då att ske, varpå redovisning sker i enlighet med IAS 16 
Materiella anläggningstillgångar respektive IAS 38 Immateriella 
tillgångar, beroende av hur tillgångarna omklassificeras. Prospek-
terings- och utvärderingstillgångar prövas för nedskrivning och 
eventuella nedskrivningar redovisas, innan omklassificering 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, klassificering 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, 

Datorer 3 år
Maskiner och Inventarier 5 år
Byggnader (lättare konstruktioner) 5 år

-

skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redo-
visade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.

-

i resultaträkningen. 

Nedskrivningar

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 

-
-

behov, grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns se-
parata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

Finansiella instrument
-

rier: lånefordringar och kundfordringar, finansiella instrument 
-

sificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvär-
vades. Ledningen fastställer klassificeringen av instrumenten vid 

-
porteringstillfälle.

Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella till-
gångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är 
noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när 

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 klassificeras som 
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar ingår i 
posten Kundfordringar och andra fordringar i balansräkningen.

som antingen har hänförts till denna kategori eller inte klassifice-
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.

-
färsdagen - det datum då Koncernen förbinder sig att köpa eller 

verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finan-
siella tillgångar som inte värderas till verkligt värde via resultaträk-
ningen. Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden 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-

verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar samt finansiella 
investeringar som hålles till förfall redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Realisera-

verkligt värde avseende kategorin finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen ingår i resultaträkningen i 
den period då de uppstår. 

verkligt värde för icke-monetära instrument som klassificerats 
-

då nedskrivningsbehov föreligger för dessa, förs ackumulerade 

från finansiella instrument.

bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång 
eller en grupp av finansiella tillgångar. När det gäller aktier som 

eller långvarig nedgång i verkligt värde för en aktie under dess 
anskaffningsvärde vid bedömningen av om nedskrivningsbehov 
föreligger. Om sådant bevis föreligger för finansiella tillgångar 

skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt verkligt värde, 
med avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar som redovisats 
i resultaträkningen - bort från eget kapital och redovisas i resultat-
räkningen. Nedskrivningar av egetkapitalinstrument, som redovi-
sats 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 klassificeras 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. 

 ENDOMINES AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2008 (ENLIGT IFRS) 23



Upplåning
De finska dotterbolagen har erhållit lån från ett antal kreditinstitut 
som till sin karaktär kan liknas vid den svenska motsvarigheten 
NUTEK. Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, net-
to efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 
upplupet anskaffningsvärde. Bolagets policy är att tillämpa IAS20 
vid värdering av skulderna. Upplåning klassificeras som kortfristi-

betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen. 
Räntekostnader kostnadsförs när de uppkommer.

Uppskjuten skatt
-

toden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovi-

-
ningen av en tillgång eller skuld som inte är ett företagsförvärv 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redo-

skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som 
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 

troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas till-

-
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

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgifts-
bestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken Koncernen 

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.

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd 
accep terar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana er-
sättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevis-
ligen är förpliktigad endera att säga upp anställda enligt en detal-

-
måner som förfaller efter mer än 12 månader från balansdagen 
diskonteras till nuvärde.

Avsättningar
-

kostnader och rättsliga krav redovisas när Koncernen har en 

-
delser, det är mer sannolikt att ett utflöde 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 rörelse-
förluster. Avsättningar för omstrukturering innefattar kostnader 
för uppsägning av leasingavtal och för avgångsersättningar.

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 förflyter 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-

återställande av mark har nuvärdeberäknats. 
Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolik-

heten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid 
regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En 
avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde 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 

-
sive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av kon-

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 klassificeras som operationell leasing. 
Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för 
eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultat-

-
rande inga finansiella leasingavtal.

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

Moderföretagets redovisning
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rappor-

-
diska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och 

-
ningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och 
tillägg som ska göras från IFRS. Andelar i dotterföretag redovisas 
enligt anskaffningsvärdemetoden.

NOTER
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NOTER

Standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft 2008 
men som inte är relevanta för Koncernen

IFRIC 11, IFRS 2 - Transaktioner med egna aktier, även koncern-
interna

IFRIC 12 -  ”Service concession arrangements”
IFRIC 14, IAS 19 - Begränsningen av en förmångsbestämd till-

gång, lägsta fonderingskrav och samspelet 
dem emellan

Upplysning om sådana IFRS-standarder eller tolkningsut-
talanden som ännu inte trätt ikraft och som företaget inte 
tillämpat i årsredovisningen för räkenskapsåret 2008

IAS 1 - (Reviderad) Utformning av finansiella rapporter (gäller 

godkänns av EU, att få effekt på koncernens framtida 
utformning av Finansiella rapporter.

2009). Standarden kommer, om den godkänns av EU, 
att vara relevant för Koncernen enbart om verksamhe-
tens tillgångar i framtiden finansieras genom räntebä-
rande upplåning.

-

kommer, om den godkänns av EU, att vara relevant för 
Koncernen enbart avseende framtida transaktioner.

Standarden kommer, om den godkänns av EU, att vara 
relevant för Koncernen enbart avseende framtida för-
värv.

Koncernens ledning bedömer att nuvarande verk-
samhet inte kvalificerar för segmentsredovisning men 
kommmer att överväga och bedöma behovet av änd-
rat förhållningssätt inför redovisning av räkenskapsåret 
som slutar 31 december 2009

IAS 20 - (Ändring) Redovisning av statliga bidrag och upplys-
ningar om statligt stöd.

IFRIC 8 - Tillämpningsfråga avseende IFRS 2. Träder i kraft för 
-

ringen bedöms inte ha någon effekt för Endomines.
IAS 36 - (Ändring) Nedskrivning av tillgångar. (gäller från den 1 

IAS 39 - (Ändring) Finansiella instrument: Redovisning och vär-

IAS 38 - (Ändring) Immateriella tillgångar
IAS 16 - (Ändring) Materiella anläggningstillgångar

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

IFRS 5 - (Ändring) Anläggningstillgångar som innehas för för-

IAS 28 - (Ändring) Innehav i intresseföretag.
IFRS 2 - (Ändring) Aktierelaterade ersättningar (gäller från den 

IFRIC 16 - Säkring av nettoinvestering i utländsk verksamhet

 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 kassaflödesrisk.

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.

Koncernen exponeras för prisrisk avseende metallprisers upp- 
och nedgång.

Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. 

Försiktighet i hantering av likviditetsrisk innebär att inneha till-
-
-

heten att stänga marknadspositioner. Koncernens strävan är att 
i verksamhetens nuvarande fas säkerställa likviditeten genom 
ägarfinansiering (nyemissioner) och lånefinansiering.

Eftersom Koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande 
tillgångar är Koncernens intäkter och kassaflöde från den lö-
pande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar 
i marknadsräntor.

 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.

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. Skulle 
förutsättningarna för de underliggande bedömningarna som 
utgör grunden för värdet på de immateriella tillgångarna änd-
ras och fakta och omständigheter framkomma som tyder på att 
nedskrivningstest i enlighet med IAS 36 skulle behövas genom-
föras kan värdet behöva skrivas ned. Några omständigheter eller 
fakta som tyder på att en nedskrivning skulle vara motiverad har 

Värdet på tillgångarna är bl.a. avhängigt av:
– Att tillstånd för bearbetning av malm erhålles

– 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.
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NOT 1  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN I MODERFÖRETAGET

MODERFÖRETAGET
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Övriga rörelseintäkter 0% 100%

Inköp från dotterföretagen 0% 0%

NOT 2  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

196 - - -

Fakturerat dotterföretagen - - - 326

Övriga poster - 33 - -

Summa 196 33 - 326

NOT 3  UPPLYSNING OM REVISORNS ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

PRICEWATERHOUSE COOPERS

Revisionsuppdrag 400 299 400 299

Andra uppdrag 80 105 80 105

ERNST & YOUNG, FINLAND

Revisionsuppdrag 333 216 - -

Andra uppdrag 142 22 - -

Summa 955 641 480 404

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.

Värdet av tillgångarna i form av balanserade utvecklingsutgifter 
för gruvdrift är beroende av att Bolaget erhåller brytningstillstånd 
på de platser där prospektering sker. Dessa platser är Karelska 

-
-

stånd. 

I denna årsredovisning upptagen avsättning är enligt ledning-
ens bedömning det maximala nuvärdesberäknade belopp som 
koncernen i nuläget kommer att behöva betala för att återställa 

inmutning i Kälviä. Endomines äger bearbetningsstillstånd avse-
ende Pampalo i Finland. För övriga verksamheten i Finland har 

-

som anläggningstillgång och den skrivs i koncernen av över 15 år 

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens  
redovisningsprinciper
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 definieras 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 de förvärvade tillgångarna baseras på värdering av de utgivna 
aktierna i Endomines AB enligt IFRS 2.

NOTER
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NOTER

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

Medelantalet anställda KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

MODERFÖRETAG

Män - - - -

Kvinnor - - - -

DOTTERFÖRETAG, FINLAND

Män 8 6 - -

Kvinnor 2 1 - -

Koncernen totalt, Män 8 6 - -

Koncernen totalt, Kvinnor 2 1 - -

KONCERNEN TOTALT 10 7 - -

Antalet anställda per bokslutsdagen uppgår till

Män, Sverige 1 - 1 -

Män, Finland 5 9 - -

Kvinnor, Sverige - - - -

Kvinnor, Finland 2 2 - -

Totalt 8 11 1 -
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Löner och andra ersättningar
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Verkställande direktör, konsultersättning 1 003 1 003

Ekonomichef, konsultersättning fram till 2008-08-31 415 415

Arvoden till styrelsemedlemmar 825 825

Anställda i ledande befattning 1 141 306 -

Övriga anställda 1 994 - -

Summa löner och ersättningar 7 096 5 008 2 478 2 306

Sociala kostnader 563 455 364 233

Pensionskostnader, anställda i ledande befattning 194 114 48 -

Pensionskostnader, övriga anställda 531 16 - -

Summa Sociala kostnader och pensioner 1 288 585 412 233

Aktiverat bland immateriella tillgångar

Konsultkostnader i moderbolaget –1 201 –1 481

Summa personalkostnader 5 611 3 615 1 689 1 058

Villkor för styrelse och ledning 
De totala arvodena till styrelsen för Endomines AB för år 2008 uppgick enligt beslut på årsstämma till 625 KSEK samt upp till 200 KSEK avseende arvoden för 

Verkställande direktören har under året, via eget bolag, enbart erhållit konsultarvoden från moderbolag och dotterbolagen. Bolagets ekonomichef var 
anlitad på konsultbasis fram till 31 augusti 2008 och erhållit konsultarvoden fakturerat genom eget bolag. Av personer i ledande ställning är Jaakko Liikanen 

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Könsfördelningen i ledningsgrupp och styrelse (inkl VD)
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Andel kvinnor

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

Företagsledningen (inkl VD), 1 kvinna 22% 33% 40% 33%



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

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Byggnader - - -

Maskiner och andra tekniska anläggningar –31 - - -

Inventarier, verktyg och installationer –106 –535 –2 -

Summa –654 –535 –2 -

NOT 6  ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Kursdifferenser - –10 - -

Nedskrivning av förskottsbetalning –193 - - -

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar –61 - - -

Summa –254 –10 - -

NOTER

Ersättningar och övriga förmåner för 2008
Grundlön /

Styrelsearvode
Rörlig

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-

kostnad Summa

Styrelseledamöter:

Lennart Bylock, ordf till 2008-04-28 50 - - - 50

Karl-Axel Waplan, ordf från 2008-04-28 250 - - - 250

Tuomo Mäkelä 188 - - - 188

Lars-Göran Ohlsson 163 - - - 163

Solveig Staffas 156 - - - 156

Per Torell 125 - - - 125

Timo Lindborg, VD - - - - -

Summa styrelseledamöter 932 - - - 932

Ledande befattningshavare:

Timo Lindborg, VD - - -

Andra ledande befattningshavare 1 556 - - 194

Summa ledande befattningshavare 2 853 - - 194 3 047

Summa styrelse och ledning 3 785 - - 194 3 979

Pensionsavtal

Grundlön /
Styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnad Summa

Styrelseledamöter:

Lennart Bylock, ordf 200 - - - 200

Tuomo Mäkelä 150 - - - 150

Lars-Göran Ohlsson 150 - - - 150

Solveig Staffas 125 - - - 125

Timo Lindborg, VD - - - - –

Summa styrelseledamöter 625 - - - 625

Ledande befattningshavare:

Timo Lindborg, VD 1 003 - - - 1 003

Andra ledande befattningshavare 1 186 - - 114 1 300

Summa ledande befattningshavare 2 189 - - 114 2 303

Summa styrelse och ledning 2 814 - - 114 2 928
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NOT 7  FINANSNETTO

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Ränteintäkter, externa 1 923 1 865

Finansiella kursdifferenser - 2 - 2

Makulering av låneskuld 2 441 - - -

Summa finansiella intäkter 4 364 1 699 1 865 1 673

Räntekostnader, externa –522 –350 - -

Finansiella kursdifferenser –126 –1 126 –126

Summa finansiella kostnader –1 694 –475 –1 126 –126

Summa 2 670 1 224 739 1 547
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NOT 8  SKATTER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Redovisat resultat före skatt –9 488 –6 558 –3 916

Skatt enligt gällande skattesats 2 539 1 534 1 096

Skatteeffekter avseende:

–2 539 –1 534

Summa - - - -

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

Underskottsavdrag

NOT 9  BALANSERADE UTGIFTER AVSEENDE PROSPEKTERING OCH UTVÄRDERINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Ingående anskaffningsvärden 126 664 - -

Årets aktiveringar 26 663 23 883 - -

Aktiverade återställningskostnader 222 - -

Övergivande av inmutning –106 - - -

Kursdifferens - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 212 558 157 965 - -

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 212 558 157 965 - -

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.



NOTER

NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

Byggnader 
och mark

Maskiner och 
andra tekniska 

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer Totalt

Inventarier, 
verktyg och 

installationer

Per 1 januari 2007

Anskaffningsvärde - - 2 448 2 448 -

Ackumulerade av och nedskrivningar - - –489 –489 -

Bokfört värde - - 1 959 1 959 -

1 januari–31 december 2007

Ingående balans - - 1 959 1 959 -

Anskaffningar - - 852 852 -

Kursdifferens - - 110 110 -

Årets avskrivningar - - –535 –535 -

Per 31 december 2007

Anskaffningsvärde - - 3 463 3 463 -

Ackumulerade av och nedskrivningar - - -

Bokfört värde - - 2 386 2 386 -

1 januari –31 december 2008

Ingående balans - - 2 386 2 386 -

Anskaffningar 330 319 18

Avyttringar - - –61 –61 -

Omklassificeringar 2 056 - –2 056 - -

Kursdifferens 604 39 69 -

Årets avskrivningar –31 –106 –654 –2

Per 31 december 2008

Anskaffningsvärde 6 620 18

Ackumulerade av och nedskrivningar –35 –1 965 –2

Bokfört värde 4 868 338 551 5 757 16
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MODERFÖRETAGET
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

104 801

Aktieägartillskott

Bokfört värde vid årets slut 167 453 133 175

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 1 000 000 139 911

Kalvinit Oy, Helsingfors, Finland 100% 1005935-6 456 460

Summa 167 453
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NOT 12  FINANSIELLA INSTRUMENT

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Av de finansiella instrumenten är inga värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Tillgångar i balansräkningen

Likvida medel

    Kortfristiga placeringar - 40 000 - 40 000

    Banktillgodohavanden 31 820 29 146 28 436

Summa likvida medel 31 820 69 146 28 436 67 556

Summa 31 820 69 146 28 436 67 556

Skulder i balansräkningen

Övriga finansiella skulder

    Upplåning 158 - -

    Långfristiga lån med särskilda villkor 14 149 - -

    Långfristiga skulder till dotterföretag - -

Summa 13 731 14 286 7 898 7 748

NOT 13  ÖVRIGA FORDRINGAR

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Skattefordringar 51 - 51 -

Momsfordringar 1 284 2 640 152

Övrigt 5 203 - 2

Summa 1 340 2 843 130 154

NOT 14  LIKVIDA MEDEL

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Kortfristiga räntebärande placeringar - 40 000 - 40 000

Kassa och bank 31 820 29 146 28 436

Summa 31 820 69 146 28 436 67 556

NOT 15  AKTIEKAPITAL

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Summa 18 335 871 18 335 871
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NOT 17  LÅNGFRISTIGA SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Långfristig låneskuld till koncernföretag

   förfallotid inom fem år

   förfallotid efter fem år - -

Summa 7 898 7 748
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NOT 16  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - - - -

Långfristiga skulder till kreditinstitut

   förfallotid inom fem år - - - -

   förfallotid efter fem år 158 - -

Summa 158 137 - -

Belopp 
i KEUR

Belopp 
 i KSEK

Tidigaste 
beräknade åter-

betalningsår

I dotterföretaget Endomines Oy

2 593 2012

I dotterföretaget Kalvinit Oy

2 152 2012

404 4 414 2012

151 1 655 2012

5) KP-Cobra Invest Oy, Kokkola 252 2012

13 573

NOT 18  LÅNGFRISTIGA LÅN MED SÄRSKILDA VILLKOR

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Långfristiga skulder till kreditinstitut

förfallotid inom fem år1) 14 149 - -

förfallotid efter fem år - - - -

Summa 13 573 14 149 - -

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

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

lån finns särskilda villkor vad gäller återbetalningsskyldighet.

Lånen ska amorteras endast om det finns full täckning för det bundna egna 
kapitalet. Likaså ska ränta betalas enbart om det finns full täckning för det 
bundna kapitalet. Ränta ska enbart betalas om det finns utdelningsbara 
medel i bolaget. Räntan är knuten till Finlands Banks grundränta minus 1 

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.

Banks grundränta utan avdrag och utan någon minimigräns.
Lånet från Kemira Pigments Oy, som vid föregående års slut uppgick 

till 252 KEUR, var ett räntefritt lån och har makulerats av borgenären, vilket 
intäktsfördes i dotterbolaget som extraordinär intäkt och i koncernredovis-
ningen som övriga rörelseintäkter.
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2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

I koncernen men inte i dotterföretagen bokförda räntor

Vid årets ingång 519

Ökning under året som belastat koncernens resultat 349

1 026 519

NOT 19  FÖRÄNDRING AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN
Återställnings-

kostnader
Övriga  

avsättningar
Summa  

avsättningar

2 215 2 888

Tillkommande poster under året 183 349 532

Kursförändring 39 125 164

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 2007 895 2 689 3 584

Ingående balans 2008 895 2 689 3 584

Tillkommande poster under året

Kursförändring 148 481 629

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 2008 1 114 3 677 4 791

NOT 20  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Upplupna lönerelaterade kostnader 603 949 56

Upplupna inmutningskostnader - 65 - -

Upplupna revisions- och styrelsearvoden 200 1 298 200

Övrigt 196 99

Summa 2 346 1 593 1 453 857

NOT 21  STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

2008-01-01
–2008-12-31

2007-01-01
–2007-12-31

Koncernen har inga ställda säkerheter

Framtida royalty-betalning avseende Ilomantsi 23 900 - -

Framtida royalty-betalning avseende Pampalo 16 403 14 210 - -

Summa 43 992 38 110 - -

övriga inmutningar innehåller ansvarsförbindelser vilka träder i kraft om 
och när gruvverksamheten inleds. Enligt avtalet mellan Finska Staten och 
Endomines Oy skall Bolaget vid en eventuell framtida brytning inom de 
förvärvade inmutningarna betala en royalty till Finska Staten om maximalt 
2 523 KEUR (2 523) avseende Ilomantsi. Enligt ett avtal med Polar Mines 
Oy skall motsvarande maximalt 1 500 KEUR (1 500) betalas till Polar Mines 
avseende Pampalo.

Dotterföretaget Kalvinit Oy har inmutningar införda i Arbets- och Närings-
ministeriets (tidigare Handels- och industriministeriet) gruvregister i 
kommunerna Kälviä, Halsua och Ullava. Dessa inmutningar är tidsbundna 
och till dessa inmutningsrättigheter hör betalningsskyldigheter till staten 

betalningsskyldigheter vilka hänför sig till avtal.

Avsättningen för återställningskostnader är i sin helhet långfristig och avser 
nuvärdesberäknade kostnader för återställande av mark. Beräkningen har 

-
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 finska redovisningsprinciper. I koncernen tas 
kostnaden upp i sin helhet. Se även not Långfristiga lån med särskilda 
villkor.

I moderföretaget finns per bokslutsdagen inga avsättningar.



NOT 22  RESULTAT PER AKTIE

KONCERNEN
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

Före utspädning

Resultat som är hänförligt till Moderföretagets aktieägare –9 488 –6 558

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier

Resultat per aktie före utspädning –0,52 –0,43

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

NOT 23  ÅTAGANDEN FÖR LEASING

Det finns inga leasingåtaganden inom koncernen.

NOT 24  TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

KONCERNEN
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31
2008-01-01

–2008-12-31
2007-01-01

–2007-12-31

1 003 1 003

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

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

NOTER
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Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2009-03-301) för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovis-

ningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvalt-
ningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Karl-Axel Waplan
Styrelseordförande

Timo Lindborg
Verkställande direktör

Tuomo Mäkelä Lars-Göran Ohlsson

Solveig Staffas Per Torell

Min revisionsberättelse har lämnats  

den 18 februari 2009

Sten Håkansson
Auktoriserad revisor
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1) Flyttad till 2009-04-20.



REVISIONSBERÄTTELSE

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning i Endomines AB (publ) för år 2008. Bolagets årsredovis-
ning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av det-
ta dokument på sidorna 13–35. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upp-
rättandet av årsredovisningen samt för att internationella redo-
visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredo-
visningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 

för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsent liga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett ur-
val av under lagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin-
ciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 

årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet 

bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
års redovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min re-
vision 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 årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens 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-

-
ren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 februari 2009

Sten Håkansson
Auktoriserad revisor

Till årsstämman i Endomines AB (publ.)
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Endomines AB

Hovslagargatan 5B

SE-111 48 Stockholm

Telefon +46 8 611 66 44

www.endomines.com


