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ENDOMINES bokslutskommuniké för 2020 
Endomines slutför förvärvet av US Grant och Kearsarge guldpro-

jekt och beslutar om en företrädesemission 

Helåret 2020 (jämfört med helåret 2019) 
Operativ översikt  
• Endomines slutför förvärvet av US Grant och Kearsarge guldprojekt och genomför en riktad

emission i samband därmed
• Friday verksamhet temporärt försatt under skötsel och underhåll under Q4
• Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (0)

Finansiell översikt 
• Intäkter uppgick till 13,1 MSEK (5,8)
• EBITDA uppgick till -108,0 MSEK (-48,8)
• Justerad EBITDA uppgick till -78,1 MSEK (-48,8), justerade siffror exkluderar slutliga kostnader

för US Grant gruvanspråk.
• Det totala kassaflödet uppgick till -4,4 MSEK (-3,3)
• Resultatet per aktie uppgick till -1,67 SEK (-1,28)

Väsentliga händelser efter periodens slut 
• Den 4 januari 2021 beslutade Endomines extra bolagsstämma att godkänna styrelsens beslut 

från den 30 november 2020 om företrädesemission om ca 281 MSEK. Den extra bolagsstämman 
beslutade även om en riktad emission mot betalning genom kvittning av fordringar, till Garan-
terna som ersättning för deras garantiåtaganden, för det fall garantiersättningen ska betalas 
genom nyemitterade aktier samt även kvittning av lån till vissa låntagare.

• Den 19 januari 2021 erhåller Endomines tilläggsstöd till företrädesemissionen – Bolag kontrol-
lerade av Kyösti Kakkonen och närstående till honom har åtagit att teckna aktier för ytterligare 
10 MSEK

• Den 28 Januari 2021 meddelar Endomines det slutgiltiga utfallet av Endomines företrädes-
emission – i vilken ca 214 miljoner kronor tillförs

• Den 29 januari 2021 uppdaterar Endomines situationen över återstarten av Pampalo-gruvan

Produktionsprognos och framtidsutsikter för 2021: 
Endomines utförde under januari 2021 en företrädesemission och tillfördes ca. 214 MSEK före transakt-
ionskostnader. Bolaget fokuserar nu full ut på verksamheten och uppstarten vid Friday och Pampalo 
gruvprojekt. Vid Pampalo kommer arbetet med fördjupningen av gruvan att starta i månadsskiftet 
mars/april efter att gruvkontraktören är vald och har mobiliserats till området. Malmbrytningen påbör-
jas senare under året efter att snedbanan har utvecklats tillräckligt djupt för att strossutvecklingen kan 
påbörjas. Vid Friday kommer de  tekniska problemen att åtgärdas och produktionen påbörjas så snabbt 
som väderförhållandena tillåter senare under våren. Endomines kommer att uppdatera produktions-
prognosen för 2021 i samband med delårsredogörsen för det första kvartalet 2021. 

www.endomines.com 
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Nyckeltal (koncern) jan-dec 

MSEK om ej annat anges 2020 2019 +/- 

Intäkter 13,1 5,8 7,3 

Kostnader -121,1 -54,6 -66,5

EBITDA -108,0 -48,8 -59,2

Justerad EBITDA -78,1 -48,8 -29,3

Av- och nedskrivningar -76,7 -3,6 -73,1

EBIT -184,7 -52,5 -132,2

Periodens nettoresultat -196,9 -76,7 -120,2

Resultat per aktie (SEK) -1,67 -1,28 -0,39

KF från den löpande verksamheten -76,9 -78,9 2,0 

Investeringar -26,6 -80,3 53,7 

Finansiering 99,0 155,9 -56,9

Likvida medel vid periodens slut 11,3 15,7 -4,4

Personal vid periodens slut 30 43 -13

LTIFR* 0 0 0 
* Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 
arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer. 

Ställföreträdande VD Rauno Pitkänen: “Jag skulle vilja rikta ett stort tack till våra nuvarande aktieä-
gare samt alla nya investerare för ert starka stöd och tro på Endomines samt våra gruvprojekt. Vi riktar 
nu vårt fulla fokus till vår operativa verksamhet och återstarten av Friday och Pampalo gruvor. Vi håller 
som bäst på att omorganisera samt stärka upp den operativa strukturen för att gå vidare och optimalt 
utföra våra planer. Vid Friday förväntar vi att uppstarten av guldproduktionen kommer att ske ibörjan 
av sommaren. Vid Pampalo är vårt mål att uppnå den första guldproduktionen vid slutet av året. Vi 
fortsätter även processen med flytten av bolagets hemvist från Sverige till Finland.  
Vi  beslöt även att genomföra en företrädesemission under det fjärde kvartalet. Företrädesemissionen 
slutfördes i slutet av januari 2021 och tillförde bolaget bruttotillgångar uppgående till 214 MSEK. Jag är 
nöjd med resultatet av emissionen som visar starkt stöd från våra nuvarande aktieägare samt ett stort 
antal nya investerare för våra fortsatta utvecklingsplaner. Emissionslikviden möjliggör återstart av den 
finska Pampalogruvan under året samt fortsatt prospektering längs med den Karelska Guldlinjen. 
Emissionslikviden möjliggör även fortsatt upptrappning av guldproduktionen vid Friday-gruvan i 
Idaho, USA samt vidare prospektering i området. Därutöver kommer vi att kunna utveckla och driva 
våra nyförvärvade projekt US Grant och Kearsarge mot produktion år 2022. Sammantaget är företrä-
desemissionen ett viktigt steg framåt i bolagets utveckling till ett nytt Endomines med en långsiktig 
plattform för tillväxt. 
Föregående år var i många hänseenden mycket utmanande för Endomines vilket i kombination med 
pågående pandemi verkligen testade både uthålligheten samt tålamodet av hela vår personal samt in-
vesterare. Men vi lyckades ändå utöka vår existerande projekt portfölj, och är mycket entusiastiska över 
möjligheterna framför oss med att sätta våra följande gruvor i kommersiell produktion.” 
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Produktion och produktionsupptrappning av Friday-gruvan i Idaho, USA   
Endomines försatte Friday-gruva under skötsel och underhåll i juli 2020 och Orogrande anrikningsverk 
under skötsel och underhåll i oktober 2020. Efter detta har Endomines fortsatt med processtudier för 
att förfina driftsplanen. 
Mer specifikt har ledningen gjort långtgångna planer för att korrigera problemen med genomström-
ningen vid anrikningsverket berörande avvattningsprocessen. Åtgärds- och återstartsplanen för anrik-
ningsverket är på plats. Endomines förväntar sig att fortsätta uppstartsprocessen och anställningen av 
återstående personal till anrikningsverket efter att det nya avvattningssystemet är installerat.  
Malmlagret vid gruvan uppgick till 3 700 ton med en medelhalt på 5,7 g/t och man har ytterligare 11 000 
ton nere i gruvan redo att lastas och transporteras upp till ytan. Utsikterna samt helårsproduktionspro-
gnosen är för tillfället under granskning med beaktandet av tidslinjen för pågående finansiering.  
Granskning av borresultat samt metallurgiska data från det nyligen slutförda förvärvet US Grant och 
Kearsarge har påbörjats. Endomines har påbörjat utvärderingen av US Grant gruvan för att utveckla 
tidtabell och budget för återstart av anrikningsverket vid projektet. Slutgiltiga planer för prospektering 
av dessa projekt förväntas slutföras under sommaren 2021 beroende på utfallet av nämnda arbete samt 
finansiering.  
I samband med årsslutet har Endomines utfört nedskrivningstest för Friday-gruvan och anrikningsver-
ket i enlighet med IAS 36 – Värdering av tillgångar. På basen av denna nedskrivningstest har ledningen 
gjort en nedskrivning uppgående till 25,8MSEK. Nedskrivningen är ett resultat av förseningen i uppstar-
ten av Friday gruvprojekt och påverkar inte projektets långsiktiga lönsamhet eller projektutvecklingen 
av Friday-tillgångarna.  

Produktionen vid Friday* jan-dec 

2020 2019 +/- 

Anrikad malm (ton) 6 657,6 - 6 657,6

Ingående guldhalt (Au g/t) 3,52 - 3,52

Guldutbyte i verket (%) 71,5 - 71,5

Tillgänglighet (%) 35,7 - 35,7

Guldproduktion (kg) 16,7 - 16,7

Guldproduktion (oz) 538,1 - 538,1

LTIFR** 0 0 0 
* De senaste produktionssiffrorna för 2020 baseras på bolagets egna analyser och har inte bekräftats av externa laboratorier. Produktionssiffrorna 
inkluderar inte upputsningsguld från Pampalo vilket erhållits under det första halvåret. 
** Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 
arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer. 

Verksamhet vid Endomines övriga projekt i Idaho 
Endomines har begränsat prospekteringskostnaderna för övriga projekt i Idaho under Q4 för kostnads-
besparingar samt för att begränsa riskerna för den tekniska personalen under COVID-19. Det kortsiktiga 
prospekteringsarbetets fokus har satts på att analysera existerande databaser, utveckla prospekte-
ringsarbetet för de olika projekten samt förbereda nödvändigt pappersarbete för miljö- och verksam-
hetstillstånd gällande framtida prospekterings aktiviteter. 
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Regionala prospekteringsaktiviteter längs Karelska guldlinjen 
Endomines har fortsatt arbetet med regional och gruvnära prospektering längs med den Karelska guld-
linjen i östra Finland under Q4. Arbetet med uppdatering samt validering av existerande mineralresur-
sestimat nära Pampalo-gruvan samt regionala prospekteringsprojekt fortsatte. För övrigt utvecklas si-
multant med de nya estimaten 3D geologiska modeller för prospekteringsprojekten och prioritetsmål 
för ytterligare prospektering definieras. En genomgång av historisk borrningsdata från projektområ-
dena har även utförts. Arbetet har redan genererat ett antal intressanta målområden för fortsatt pro-
spektering. 

Fältaktiviteter under Q3 begränsades till små provtagningar nära ytan vid Pampalo gruvområde. Ett 
provtagningsprogram av Pampalo avfallshögar utfördes också. 

I samband med årsslutet har Endomines utfört nedskrivningstest för prospekterings tillgångarna vid 
den Karelska Guldlinjen i enlighet med IAS 36 – Värdering av tillgångar. På basen av en omvärdering av 
resursvärderingarna i nedskrivningstestet har ledningen beslutat att göra en nedskrivning av tillgång-
arna uppgående till 27,3MSEK. 

Hälsa, miljö och säkerhet   
Endomines strategi för hälsa, miljö och säkerhet är att inte acceptera olyckor och negativa miljöinci-
denter; dvs. en policy utan personskador. 

Under Q4 2020 har fortsatt fokus legat på utveckling av relevanta säkerhets- och miljörutiner för bola-
gets verksamhet i Idaho, samtidigt som upprätthållandet av praxis i Pampalo har ägnats uppmärksam-
het. I slutet av Q4 2020 var den rullande tolvmånaders LTI-frekvensen (förlorad tid till följd av skada per 
en miljon arbetstimmar) 0 i både Pampalo och Idaho, vilket innebär att även den kombinerade LTI-
frekvensen på koncernnivå var 0. 

Personal 
Rekryteringen av personal vid Friday påverkades delvis av COVID-19 pandemin och behövde senareläg-
gas under 2020 och samma utmaningar fortsatte under Q4 2020. Bolaget fick sakta ned rekryterings-
takten av återstående nödvändig personal vid anrikningsverket och produktionsteamet har delvis per-
mitterats under det tillfälliga produktionsstoppet vid Friday-gruvan och Orogrande anrikningsverk. 

Guldpris och valutakurser 
Vid slutet av  Q4 2020 var guldpriset 1 891 USD/uns (LBMA AM den 31 december 2020), en ökning med 
24 procent jämfört med 1 523 USD/uns vid slutet av Q4 2019 (LBMA AM on 31 december 2020). Det ge-
nomsnittliga guldpriset för Q4 2020 var 1 876 USD/uns (1 483), och för helåret 2020 1 771 USD/oz (1 394), 
vilket innebär ökningar på 27 procent. 

 
 

Riksbankens dagliga referensräntor för SEK/USD januari 2019 – 
december 2020.

Guldprisets utveckling januari 2019 – december 2020 i USD/uns och 
EUR/uns (LBMA AM).
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Kommentarer till det finansiella resultatet 2020 

Nyckeltal (koncern) jan-dec 

MSEK om ej annat anges 2020 2019 +/- 

Intäkter 13,1 5,8 7,3 

Kostnader -121,1 -54,6 -66,5

EBITDA -108,0 -48,8 -59,2

Justerad EBITDA -78,1 -48,8 -29,3

Av- och nedskrivningar -76,7 -3,6 -73,1

EBIT -184,7 -52,5 -132,2

Periodens nettoresultat -196,9 -76,7 -120,2

Resultat per aktie (SEK) -1,67 -1,28 -0,39

Resultat 
Totala intäkter, inklusive lagerförändringar, för 2020 uppgick till 13,1 MSEK (5,8). Ökningen var en följd 
av Friday-gruvans produktionsstart under Q2 2020, samt upputsningsguld från Pampalo anriknings-
verk. 

EBITDA uppgick till -108,0 MSEK (-48,8), en minskning med -59,2 MSEK vilket reflekterar den gradvisa 
produktionsstarten vid Friday-gruvan utförd under Q2 2020 samt de tekniska utmaningarna som upp-
stod i samband med produktionsstarten vid Orogrande anrikningsverk. Justerad  EBITDA uppgick till 
78,1 MSEK (-48,8). Justerade siffror exkluderar slutliga kostnader för US Grant gruvanspråk vilka upp-
gick till 29,9 MSEK.  

EBIT uppgick till -184,7 MSEK (-52,5). Av- och nedskrivningar uppgick till -76,7 MSEK (-3,6) ökningen be-
ror på uppstarten av Friday-gruvan under Q2 2020 samt nedskrivningar utförda vid årsslutet; 25,8MSEK 
relaterade till Friday projektet och 27,3MSEK för aktiverade prospekteringskostnader vid den Karelska 
guldlinjen. 

Rörelsekostnaderna ökade till -121,1 MSEK (-54,6). Ökningen av rörelsekostnaderna jämfört med mot-
svarande period är främst hänförliga till produktionsuppstarten vid Friday-gruvan under Q2 2020. 

Finansnettot uppgick till -12,2 MSEK (-24,3). 

Resultat efter skatt uppgick till -196,9 MSEK (-76,7). Nettoresultatet per aktie uppgick till -1,67 SEK  
(-1,28). 

Kassaflöde och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick till -80,6 MSEK 
(-73,5) under 2020. Förändringen i rörelsekapital uppgick till 3,7 MSEK (-5,5). 
Kassaflödet från investeringar uppgick till -26,6 MSEK (-80,3), vilket främst berodde på kassalikviden 
betalad i samband med förvärvet av US Grant och Kearsarge gruvprojekt. Den huvudsakliga minsk-
ningen i investeringsverksamheten berodde på färdigställandet av projekten vid Friday-gruvan och an-
rikningsverk under Q1 2020.   
Det totala kassaflödet från finansiering uppgick till 99,0 MSEK (155,9). De huvudsakliga posterna består 
av inbetalningar av upptagna lån 96,5 MSEK, samt den riktade emissionen utförd i april 2020 som till-
förde nettoinbetalningar uppgående till 14,3 MSEK. 
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Mer information om finansposterna finns i noterna som presenteras i slutet av rapporten.  

Finansiell ställning 
Nettoskulden uppgick till 195,3 MSEK (199,5) vid slutet av 2020. Förändringen berodde främst på kon-
verteringen av konvertibeln utgiven till TVL Gold LLC under Q1 2020 samt brygglån upptagna under 
2020. För en detaljerad redogörelse av nettoskulden vänligen se noterna 2-5 i slutet av denna rapport. 
Totalt eget kapital uppgick till 330,7 MSEK (336,0) Endomines skuldsättningsgrad var oförändrad och 
uppgick till 59 procent (59).  
Balansomslutningen uppgick till 584,9 MSEK (589,6), och soliditeten var oförändrad och uppgick 57 pro-
cent (57). Sysselsatt kapital uppgick till 551,0 MSEK (562,8). Koncernens likvida medel vid slutet av 2020 
uppgick till 11,3 (15,7) MSEK. 

Framtida likviditetsutveckling  
Bolagets behov av finansiering för att genomföra företagets långsiktiga tillväxtstrategi, utveckling av 
Bolagets följande projekt och finansiering för att kunna bedriva prospektering och gruvutbyggnad krä-
ver tillgång till finansiering. Styrelsen och ledningen arbetar aktivt med finansiering för att utveckla 
bolagets långsiktiga tillväxtstrategi. Efter rapporteringsperioden har Endomines utfört en företrädes-
emission som inbringade 214 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen har möjliggjort 
en stabil finansiell position och möjliggör fortsatt upptrappning av guldproduktionen vid Friday-gruvan 
i Idaho, utveckling och återstart av Pampalo-gruvan samt fortsatt prospektering vid den Karelska Guld-
linjen.  

Moderbolaget Endomines AB  
Moderbolagets driftskostnader uppgick till 17,4 MSEK (16,9) av vilka 15,9 MSEK (14,8) utgjordes av öv-
riga driftskostnader, inklusive kostnader för koncernens VD, och 1,4 MSEK (2,1) av personalkostnader, 
inklusive styrelsearvoden. Från och med maj 2017 har moderbolaget stått för alla kostnader för kon-
cernens VD.  
Likvida medel vid slutet av 2020 uppgick till 10,3 MSEK (14,9). 
Mer information finns i resultaträkningen och moderbolagets rapport över finansiell ställning. 

Årsstämman den 29 juni 2020  
Endomines AB höll sin årsstämma den 29 juni 2020. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets 
webbplats. En sammanfattning av de viktigaste besluten ingår  pressmeddelandet som publicerades 
den 29 juni 2020.  

Risker i Endomines verksamhet  
Alla gruv- och prospekteringsbolag är föremål för flera risker, till exempel tekniska, kommersiella, mil-
jömässiga samt finansiella. Olika omständigheter kan försena eller förhindra utforskning av ett mål el-
ler produktion från en befintlig gruva, vilket också väsentligen påverkar bolagets finansiella resultat 
och likviditet. Under 2020 har COVID-19 orsakat utmaningar för verksamheten vid Friday. Dessutom kan 
utländska verksamheter, i Endomines fall för närvarande USA, utsätta bolaget för olika risker relaterade 
till exempelvis valutarisker och operativa eller juridiska krav som är specifika för de utländska jurisdikt-
ionerna. Mer information om risker och osäkerhetsfaktorer finns i den senaste årsredovisningen. Led-
ningen övervakar, bedömer och hanterar kontinuerligt riskerna. 
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Närståendetransaktioner 
Utöver styrelsearvoden som betalats till styrelseledamöter, så deltog vissa betydande aktieägare i bo-
lagets brygglån som emitterades i Q2 och Q3 2020 samt i den riktade emissionen i Q2 2020. Utöver detta 
deltog styrelsens ordförande och bolagets VD i brygglånet som emitterades i Q2 2020. Mer information 
finns i not 5  som visas i slutet av den här rapporten.  

Endomines aktiekapital och aktien  
Aktiekapitalet i Endomines AB den 31 december 2020 uppgick till 394 385 153,61 SEK, vilket bestod av 
131 305 175 aktier till ett kvotvärde på SEK 3 per aktie. Enligt Endomines bolagsordning ska aktiekapi-
talet uppgå till minst 150 MSEK och inte mer än 600 MSEK.  
Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB har ökat med 85 590 860 och aktiekapitalet har ökat 
med 171 181 720 SEK följt av företrädesemissionen som utfördes i januari 2021. Antal aktier i Endomi-
nes AB den 18 fabruari 2021 uppgick till 216 896 035 aktier och aktiekapitalet uppgick till 433 792 070 
SEK. 
Det totala antalet aktier som handlades på börsen under 2020 var 52,2 miljoner, vilket motsvarar 39,7 
procent av det totala antalet aktier per den 31 december 2020. Aktiens relativa likviditet på Nasdaq 
Helsinki var 64,5 procent och 35,5 procent på Nasdaq Stockholm. I slutet av 2020 var 51,8 procent av de 
utestående aktierna registrerade i Finland, 6,2 procent i Sverige och 42,0 procent i övriga länder. 
Aktiekursen vid slutet av  2020 var 2,79 SEK (5,60 SEK vid utgången av 2019), den stängde som högst 
den 5 augusti 2020 i 6,75 SEK och som lägst den 21 december 2020 vid 2,60 SEK. 

Bolagets strategi  
Endomines är ett flexibelt och modernt gruvbolag. Vi är aktiva inom prospektering och utvinning av guld-
fyndigheter i Finland och USA. Vi strävar efter att öka värdet på vårt bolag genom att utveckla våra till-
gångar till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med hållbara gruvmetoder. Vi strävar även efter till-
växt genom fusioner, förvärv och andra arrangemang. 

Endomines strävar efter att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökade prospekte-
rings-, produktions- och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter i stabila jurisdikt-
ioner som kan sättas i produktion snabbt och med begränsade investeringar. I början av 2018, som ett 
första steg, slutförde bolaget förvärvet av TVL Gold Idaho, nu Endomines Idaho LLC, ett amerikanskt 
gruvbolag som äger rättigheterna till fem guldprojekt i Idaho, USA. Den 8 oktober 2020 meddelade En-
domines att man slutfört förvärvet av av US Grant Mine med befintligt anrikningsverk och leasingavtalet 
rörande Kearsarge guldprojekt i Virginia gruvdistrikt beläget i Montana, USA. Dessa tillgånger förvärva-
des från Transatlantic Mining Corporation. Genom prospektering strävar Endomines även efter att 
säkra sin gruvdrift och tillväxt på lång sikt. Den aktuella prospekteringsaktiviteten är fokuserad på den 
Karelska guldlinjen, men tack vare ett förväntat positivt kassaflöde från verksamheten kommer Endo-
mines att utöka sina prospekterings-projekt till områden som angränsar till de nuvarande amerikanska 
tillgångarna. 

Principer för upprättande av delårsrapport  
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) 
som godkänts av EU och med rekommendationen från svenska rådet för finansiell rapportering, RFR1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, som specificerar den kompletterande information 
som krävs utöver IFRS-standarderna enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Moderbolagets re-
dovisning har upprättats i enlighet med rekommendationen från rådet för finansiell rapportering, RFR2 
Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårs-
rapportering, och i enlighet med årsredovisningslagen, medan moderbolagets redovisning har 
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upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna 
har förblivit oförändrade jämfört med de som tillämpas i årsredovisningen för 2019. Nya och ändrade 
standarder och tolkningar av IASB har inte haft någon påverkna på konsolideringen av intäkterna eller 
den finansiella positionen, eller av presentationen av denna kvartalsrapport.  

Alternativa nyckeltal 
Bolaget presenterar vissa finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras i enlighet med 
IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investerare och 
bolagets ledning, eftersom de möjliggör en utvärdering av företagets resultat. Alla företag beräknar inte 
finansiella nyckeltal på samma sätt, så de nyckeltal som används av Endomines är inte alltid jämförbara 
med dem som används av andra företag, och dessa nyckeltal bör därför inte betraktas som en ersätt-
ning för nyckeltal som definieras i enlighet med IFRS. Dessa finansiella nyckeltal beräknas i enlighet 
med de definitioner som presenteras på sidan 11 i årsredovisningen för 2019 samt på bolagets webb-
plats (både svenska och engelska). Definitioner och beräkningar återges inte i denna rapport. 

Finansiell kalender 
• 21 april 2021 Årsredovisning 2020 
• 14 maj 2021 Delårsredogörelse Q1 2021 
• 20  augusti 2021 Halvårsrapport H1 2021 
• 12 november 2021 Delårsredogörelse Q3 2021 

Granskning av revisorer 
Den här delårsrapporten har inte varit föremål fär revisorernas granskning. 

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2020. 

Kontaktperson  
Rauno Pitkänen, ställföreträdande VD, 358 40 595 4412, rauno.pitkanen@endomines.com 
Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com  

Finansiell information 
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande klockan 08:45 CET den 18 februari 2021.  
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I Stockholm den 18 februari 2021      
Endomines AB (Publ) 

 
 

Ingmar Haga 
Styrelseordförande 

 
 
   Jeremy Read      Thomas Hoyer  
   Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
   Rauno Pitkänen  
   Ställföreträdande VD och styrelseledamot     
 



Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
TSEK Note

2020 2019

Nettoomsättning 10 824 6 037

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 2 262 -1 779

Övriga intäkter 24 1 542

Summa intäkter 13 110 5 800

Råvaror och förnödenheter -10 242 -4 729

Personalkostnader -42 888 -19 369

Övriga kostnader -68 029 -30 543

EBITDA -108 049 -48 841

Avskrivningar och nedskrivningar -76 666 -3 649

Rörelseresultat -184 715 -52 490

Finansiella intäkter 3 355 3 098

Finansiella kostnader -15 612 -27 398

Finansiella poster-netto -12 257 -24 300

Resultat före skatt -196 972 -76 790

Inkomst skatter – – -52 –

Uppskjutna skatter 160 92

Periodens resultat -196 864 -76 698

Övrigt totalresultat som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser -62 197 11 823

Periodens totalresultat -259 061 -64 875

Periodens resultat hänförligt till 100 % till moderföretagets aktieägare -196 864 -76 698

Periodens totalresultat hänförligt till 100 % till moderföretagets aktieägare -259 061 -64 875

Resultat per aktie (SEK)

före och efter utspädning -1,67 -1,28

Genomsnittligt antal utestående aktier:

före och efter utspädning 117 810 761 59 704 675

Moderbolagets resultaträkning
TSEK

2020 2019

Övriga intäkter                        0    1

Summa intäkter 0 1

Övriga externa kostnader -15 913 -14 795

Personalkostnader -1 448 -2 068

Avskrivningar och nedskrivningar -68 000 -13 000

Rörelseresultat -85 360 -29 862

Finansiella intäkter 21 181 16 688

Finansiella kostnader -57 637 -26 912

Finansiella poster-netto -36 457 -10 224

Resultat före skatt -121 817 -40 086

Uppskjutna skatter 160 92

Periodens resultat -121 657 -39 995

Periodens totalresultat -121 657 -39 995

Helår

Helår



Koncernens balansräkning
TSEK 31 dec 31 dec 31 dec

2020 2020 2019

   Immateriella anläggningstillgångar 387 652 371 334

   Materiella anläggningstillgångar 174 970 195 701

   Finansiella anläggningstillgångar 5 270 5 478

Summa anläggningstillgångar 567 892 572 513

   Varulager 2 464 37

   Övriga fordringar 1 262 568

   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 064 757

   Likvida medel 11 260 15 727

Summa omsättningstillgångar 17 050 17 089

SUMMA TILLGÅNGAR 584 942 589 602

Eget kapital

   Aktiekapital 394 385 240 157

   Övrigt tillskjutet kapital 832 743 732 521

   Reserver -20 008 42 189

   Balanserade vinstmedel -876 425 -678 841

Eget kapital och reserver som kan hänföras till 100 % till moderföretagets ägare 330 695 336 026

Summa eget kapital 330 695 336 026

Skulder

Upplåning 1, 2 5 871 4 718

Obligation 1, 2, 3 37 139 38 996

Långfristigt lån 1, 2, 5 32 184 –

Övriga avsättningar 12 801 12 653

Övriga långfristiga skulder 22 002 –

Summa långfristiga skulder 109 997 56 367

Upplåning 1, 2 8 488 2 494

Kortfristigt lån 1, 2, 5 70 150 –

Konvertibel 1, 2, 4 – 175 346

Övriga avsättningar 391 407

Leverantörsskulder 17 327 9 810

Övriga kortfristiga skulder 27 139 4 905

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 755 4 247

Summa kortfristiga skulder 144 250 197 209

Summa skulder 254 247 253 576

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 584 942 589 602

Moderbolagets balansräkning
TSEK 31 dec 31 dec 31 dec

2020 2020 2019

Andelar i koncernföretag 273 186 334 848

Fordringar på koncernföretag 395 032 241 374

Övriga fordringar 1 185 829

Kassa och bank 10 311 14 917

SUMMA TILLGÅNGAR 679 714 591 968

Eget kapital 484 068 360 576

Skulder till koncernföretag 10 281 7 867

Konvertibel 1, 2, 4 – 175 346

Övriga skulder 1, 2, 3, 5 185 365 48 179

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 679 714 591 968

Not

Not



Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

TSEK
Hela egna kapitalet är hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Reserver

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

periodens resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 Jan 2019 281 182 542 065 30 365 -601 921 251 691

Periodens resultat – – – -76 698 -76 698

Övrigt totalresultat – – 11 823 – 11 823

Summa totalresultat – – 11 823 -76 698 -64 875

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, kontantemission 133 935 21 548 – – 155 483

Emissionskostnader -8 129 -8 129

Sänkning av aktiens kvotvärde -177 037 177 037 – – –

Konvertering av lån till aktier 2 078 – – – 2 078

Eget kapitaldel av konvertibel – – – -221 -221

Summa transaktioner med aktieägare -41 025 190 456 – -221 149 210

Utgående balans 31 dec 2019 240 157 732 521 42 189 -678 841 336 026

Ingående balans 1 Jan 2020 240 157 732 521 42 189 -678 841 336 026

Periodens resultat – – – -196 864 -196 864

Övrigt totalresultat -62 197 – -62 197

Summa totalresultat – – -62 197 -196 864 -259 061

Transaktioner med aktieägare

Riktade emissioner 53 636 31 681 – – 85 318

Konvertering av konvertibellån 100 592 70 235 – -720 170 107

Emissionskostnader – -1 694 – – -1 694

Summa transaktioner med aktieägare 154 228 100 222 – -720 253 730

Utgående balans 31 dec 2020 394 385 832 743 -20 008 -876 425 330 695

Koncernens rapport över kassaflöden
TSEK

0 0 2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt -196 973 -76 790

Justeringar för:

Avskrivningar 23 475 3 649

Nedskrivningar 53 484 2 838

Orealiserade kursdifferenser på koncerninterna mellanhavanden – -2 237

Finansiella intäkter och kostnader 9 477 –

Övriga poster 29 903 -945

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -80 633 -73 485

Förändring av rörelsekapital 3 729 -5 456

Kassaflöde från den löpande verksamheten -76 904 -78 941

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Köp av immateriella anläggningstillgångar -22 140 -6 975

Köp av materiella anläggningstillgångar -4 427 -75 080

Försäljning av materiella anläggningstillgångar – 1 747

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 566 -80 308

Kassaflöde före finansieringsverksamheten -103 470 -159 249

Finansieringssverksamheten

Nyemission 14 535 155 523

Emissionskostnader -1 694 -8 129

Upptagna lån 96 510 55 041

Amortering av lån -112 -43 670

Amortering av leasingskuld -10 200 -2 820

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 99 039 155 945

Minskning/ökning av likvida medel -4 431 -3 303

Likvida medel vid periodens början 15 727 18 931

Kursdifferens i likvida medel -36 99

Likvida medel vid periodens slut 11 260 15 727

0 Helår



Noter till de finansiella rapporterna

Not 1 Finansiella instrument 31 dec 31 dec
KSEK 2020 2019

Låne- och kundfordringar:

Kundfordringar och andra fordringar exklusive interimsfordringar 6 532 6 046

Likvida medel 11 260 15 727

Summa låne- och kundfordringar: 17 792 21 773

Finansiella skulder:

Obligation, princip 37 139 38 996
Lån, princip 102 334 –

Konvertibel, princip – 169 021

Skulder avseende finansiell leasing 11 509 4 139

Delsumma upplåning 150 982 212 156

Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder 17 327 14 715

Summa 168 309 226 871

Not 2 Upplåning och nettoskulder 31 dec 31 dec
KSEK 2020 2019

Långfristig upplåning

Obligation, princip 37 139 38 996

Långfristigt lån, princip 32 184 –

Konvertibel, princip – –

Skulder avseende finansiell leasing 3 120 1 754

Övriga räntebärande skulder 24 753 2 964

Summa långfristig upplåning 97 196 43 714

Kortfristig upplåning

Kortfristigt lån, princip 70 150 –

Konvertibel, princip – 169 021

Skulder avseende finansiell leasing 8 389 2 385

Övriga räntebärande skulder 30 864 109

Summa kortfristig upplåning 109 403 171 515

Summa upplåning 206 599 215 229

Likvida medel 11 260 15 727

Räntebärande skulder, netto 195 339 199 502

Eget kapital 330 695 336 026

Skuldsättningsgrad, netto (räntebärande skulder, netto i förhållande till eget kapital) 59 % 59 %

Not 3 Obligation 31 dec 31 dec
KSEK 2020 2019

Obligation, princip 37 139 38 996

Upplupen ränta av obligation 3 687 3 833

Summa 40 826 42 829

Not 4 Konvertibel 31 dec 31 dec
KSEK 2020 2019

Konvertibellån, princip – 169 021

Upplupen ränta av konvertibellån – 6 325

Summa – 175 346

Under Q1/2020 konverterades lånet som emitterats till säljarna av TVL Gold LLC till aktier i Endomines AB, i enlighet med besluten tagna under den extra bolagsstämman som hölls den 10 december 
2019. Konverteringen gjordes i 2 omgångar, hälften konverterades till aktier den 9 januari 2020 till en konverteringskurs uppgående till 5,85SEK per aktie och återstoden konverterades till aktier den 25 
februari till en konverteringskurs uppgående till 6,00 SEK per aktie. Till följd av konverteringarna ökade antalet aktier och röster i Endomines AB med 33 490 597.

Obligationen emitterades den 4 mars 2019. Den har en treårig löptid och en fast årlig ränta om 12,0 procent och är inlösenbar på bolagets begäran för 103 procent av det nominella beloppet efter ett år 
och 101 procent av det nominella beloppet efter två år.



Not 5 Lån 31 dec 31 dec
KSEK 2020 2019

Långfristigt lån 32 184 –

Upplupen ränta av långfristigt lån 2 761 –

Kortfristigt lån 70 150 –

Upplupen ränta av kortfristigt lån 9 919 –

Summa 115 014 –

De kortsiktiga lånena består utav 3 olika lån; Lån 1 uppgående till 30MSEK utfärdat den 29 april 2020 vilket utgivivits till danska och svenska institutionella investerare. Den ursprungliga löptiden om 6 
månader förlängdes med 3 månader i oktober 2020. Lånet har en fast månatlig ränta om 1% och en uppläggningsavgift om 8%. Lån 2 uppgående till 20,1MSEK (2MEUR) utfärdat den 28 september 
2020 till finska institutionella investerare. Lånet har en 6 månaders löptid med en månatlig ränta om 1% och en uppläggningsavgift om 6%. Lån 3 uppgående till 20,1MSEK (2MEUR) utfärdat den 29 
oktober 2020. Lånet har en fast månatlig ränta om 1% och en uppläggningsavgift om 6%.

Långfristiga lånet emitterades den 1 april 2020 till i huvudsak finska institutionella investerare, innefattande styrelseordförande och VD i Endomines. Lånet har en två-årig löptid och en fast årlig ränta om 
12,0 procent. Bolaget kan välja att förlänga löptiden med ett år med en ränteökning om 0,25 procent per år. Endomines har möjlighet att förtidsbetala Lånet till ett belopp som motsvarar det nominella 
beloppet.
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