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ENDOMINES tilinpäätöstiedote 2021 

Endominesin kaivoshankkeet etenivät Suomessa ja 

Yhdysvalloissa 

 
Tilikausi 2021 (Tilikausi 2020) 

Operatiivinen toiminta  

• Pampalon kaivoksen syventäminen; syventäminen saavutti tavoitetason syyskuussa. 

• Pampalon malmintuotanto kaivoksen kehittämisestä aloitettiin marraskuussa. Kultaa tuotettiin 

budjetoitua enemmän ja ylitti odotukset. 

• Pampalon rikastamo kunnostettiin ja testattiin joulukuussa. 

• Ensimmäinen malmierä rikastettiin Pampalossa ja ensimmäiset rikasteet toimitettiin tammikuussa. 

• Kaivostoiminnan ja rikastamon ylösajo jatkui Fridayn kaivoshankkeessa koko vuosineljänneksen. 

• Ei työtapaturmia viimeisten 12 kuukauden aikana; LTIFR 0 (0). 
 

Taloudelliset tunnusluvut 

• Liikevaihto sisältäen varastonmuutoksen 5,0  MSEK (13,1) 

• Käyttökate -118,2 MSEK (-108,0) 
• Kassavirta yhteensä 0,9 MSEK (-4,4) 
• Osakekohtainen tulos -1,31 SEK (-1,67) 

 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 
• 4.1.2022, Endomines ilmoitti vaihtovelkakirjalainan suuntaamisesta LDA Capital Limitedille. 

• 14.1.2022, Endomines ilmoitti, että Mikko Sopanen on nimitetty konsernin uudeksi 
talousjohtajaksi. 

• 24.1.2022, Endomines ilmoitti, että LDA Capital Limited muuttaa osittain vaihtovelkakirjansa 
osakkeiksi. 

• 3.2.2022, Endomines päivitti Fridayn kaivoksen tuotantonäkymän. Fridayn kaivoksen ja 

rikastamon toiminta on väliaikaisesti pysäytetty. Työn pääpaino on keskittyä maanalaiseen 
kairaukseen malmin muotojen ja rajojen määrittämiseksi tarkemmin. Ylösajo jatkuu, kun 
porauksen tulokset ovat selvillä ja olettaen, että ydinporauksen tulokset ovat odotusten mukaisia. 

• 3.2.2022 Endomines päivitti Pampalon kaivoksen tuotantonäkymän. Pampalon kaivoksen ylösajo 
jatkuu ja tähän mennessä tuotettu kultamalmi on suunniteltua korkeampipitoisempaa, täysi 
tuotantotaso saavutetaan Q1:n aikana. Kultarikasteiden toimitukset alkoivat tammikuussa ja 

rikastamo on saavuttanut nyt yli 60 % täydestä tuotantokapasiteetistaan. 

• Kuten ilmoitettiin 18.2.2022, Endomines toteuttaa täysin taatun suunnatun 28 571 429 osakkeen 
osakeannista Yhtiön velkakirjojen haltijoille hintaan 0,21 euroa (2,2211 Ruotsin kruunua) 
osakkeelta, mikä tarjoaa bruttomääräisenä 6 000 000 euroa (63 466 2011 kruunua) ilman 
antikuluja. Rahoitusjärjestely vahvistaa merkittävästi Endominesin taloudellista asemaa 

mahdollistaen paremmin toiminnan kasvun kaivostutkimuksen ja -kehityksen avulla. 
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Tuotantopäivitys ja -ohjeistus vuodelle 2022 

 
Pampalon vinotunnelin syvennysprojektissa saavutettiin kaikki merkittävät virstanpylväät vuoden 2021 

aikana. Syvennys saavutti uuden tuotantoalueen alatason syyskuussa ja malmin louhinta kaivoksesta 
aloitettiin marraskuussa. Rikastamon huolto-ohjelma toteutettiin onnistuneesti ja malmin koerikastus 

aloitettiin joulukuussa. Ensimmäinen rikaste-erä toimitettiin tammikuussa. Suunniteltu tuotannon 
käynnistysaika on lyhyt, ja Pampalon kaivoksen ja rikastamon arvioidaan saavuttavan täyden 
tuotantokapasiteetin Q1 2022 aikana. Täydessä tuotannossa Endomines odottaa Pampalon kaivoksen 
kultatuotannon olevan 10 000–11 500 unssia vuositasolla. 

 

 

Kesällä ja syksyllä 2021 Endomines aloitti Orogranden rikastamon uudistamisen sekä malmin etsinnän ja 

louhinnan kasvattamisen Fridayn kaivoksella Idahossa Yhdysvalloissa. Malmin käsittely ja rikastamon 

ylösajo oli käynnissä vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, ja rikastamon tuotantokapasiteetti on 
asteittain kasvanut lähestyen suunniteltua kapasiteettia. Koska kaivoksen louhintasuunnittelua varten 
tarvitaan lisää  maanalaista täydennyskairausta, kaivostoiminta on väliaikaisesti keskeytetty, toiminnan  
painopisteen ollessa kairausohjelmassa. Sen vuoksi Fridayn tuotantonäkymiä päivitetään ja ne ovat 

saatavilla vasta, kun kairausohjelman tulokset ovat saatavilla. 

 
fff 

 

Konsernin tunnusluvut tammi-joulu  

MSEK ellei toisin mainita 2021 2020 +/- 

Liikevaihto sisältäen varaston muutoksen 5,0 13,1 -8,1 

Liiketoiminnan kulut -123,2 -121,1 -2,1 

Käyttökate -118,2 -108,0 -10,2 

Oikaistu käyttökate** -118,2 -78,1  

Poistot ja arvonalentumiset -137,0 -76,7 -60,3 

Liikevoitto(+)/Liiketappio(-) -255,1 -184,7 -70,4 

Katsauskauden nettotulos -271,1 -196,9 -74,2 

Osakekohtainen tulos (SEK) -1,31 -1,67 0,36 

Liiketoiminnan rahavirta -119,0 -76,9 -42,1 

Investointien rahavirta -50,0 -26,6 -23,4 

Rahoituksen rahavirta 170,0 99,0 71,0 

Rahavarat kauden lopussa 12,3 11,3 1,0 

Henkilöstöä kauden lopussa 72 30 42 

LTIFR* 0 0 0 

*LTIFR = The Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 

kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien. 

** Oikaistu käyttökate oli -78,1 milj. kruunua vuonna 2020, oikaistut luvut eivät sisällä US Grant -kaivosvaatimusten lopullisia kustannuksia. 

 

Hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga: ”Haluan kiittää osakkeenomistajiamme heidän jatkuvasta 
tuestaan yhtiölle ja työntekijöitämme vahvasta ponnistelusta ja omistautumisesta 
kaivosprojektiemme viemiselle eteenpäin yhtenä yhtiön historian tärkeimmistä vuosista. 
 
Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että saimme Pampalon kaivoksen Suomessa onnistuneesti takaisin 

tuotantoon vuoden lopulla ja että kaivos tulee saavuttamaan täyden toimintakapasiteetin vuoden 
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2022 ensimmäisen neljänneksen aikana. Syväjatkeiden varrella tehdyt maanalaiset kairaukset 
tuottivat korkeimpia pitoisuuksia kultalävistyksissä, joita on koskaan saatu Pampalon kaivokselta. 

 
Fridayn toiminta Idahossa käynnistyi syksyllä ja olemme jatkaneet ylösajoa siitä lähtien. 

Ensimmäisten louhosten ja täydennyskairauksien yhteydessä on selvinnyt, että kultamineralisaatio 
on epäsäännöllisempää kuin aiemmin on tulkittu. Sen vuoksi kaivoksen louhintasuunnittelua varten 
tarvitaan tiheämpää maanalaista täydennyskairausta malmilouhosten rajojen määrittämiseksi, mikä 
jatkuu vuoden 2022 aikana. 

 

Olen myös iloinen voidessani kertoa, että saimme vakituisen toimitusjohtajan haun päätökseen ja 
Kari Vyhtinen nimitettiin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2022 alkaen. Olemme myös saaneet 
rekrytoitua uudeksi vakituiseksi talousjohtajaksi Mikko Sopasen. Uuden johdon avulla uskon, että 

pystymme jatkamaan menestyksekkäästi kaivosten ja kaivosprojektien kehittämistä”. 
 

Pampalon kaivoksen uudelleenkäynnistys 

Pampalon kaivoksen tuotanto keskeytettiin ja kaivos asetettiin hoito- ja ylläpitotilaan vuonna 2018, 
kun kullan hinta oli usean vuoden alhaisimmalla tasollaan ($1250/oz). Louhittava malmi on auki 
maanalaisen kaivoksen syvyyssuunnassa ja tunnetut malmit ulottuvat 855 metrin tasolle. Näille 
tuotantoalueille päästään jatkamalla olemassa olevaa vinotunnelia ja siten syventämällä kaivosta 
edelleen. Kultaesiintymä ja malmilinssit ovat avoinna jatkuen syvyyssuunnassa. Kun kaivoksen 
tuotanto aiemmin keskeytettiin, Endomines arvioi, että jatkamalla nykyistä vinotunnelia 100 metriä 
pystysuunnassa alemmalle tasolle ja louhimmalla perät alempien tasojen malmialueisiin, kaivoksen 
tuotannon aloittaminen olisi kannattavaa kullan hinnan ollessa vähintään $1500/oz. Joulukuussa 2020 
Endomines ilmoitti arvioivansa Pampalon kaivoksen avaamista uudelleen kullan hyvien hintanäkymien 
johdosta. 

Kaivoksen syventämisen suunnittelu ja valmistelutyöt alkoivat tammikuussa 2021. Power Mining Oy 
valittiin urakoitsijaksi kunnostamaan olemassa oleva vinotunneli ja jatkamaan vinotunnelia 
ensimmäisille alemmille tuotantotasoille. Power Mining aloitti vinotunnelin kunnostuksen ja 
jatkamisen huhtikuussa. Myös kaivoksen poistoveden pumppausjärjestelmän sekä sähköverkoston 
vahvistaminen aloitettiin toukokuussa ja työt valmistuvat vuoden 2021 kolmannen neljänneksen 
lopulla. 

Syyskuussa 2021, hieman suunnitellusta aikataulusta jäljessä, vinotunneli saavutti uuden 
tuotantotason. Ilmanvaihtojärjestelmät uusittiin ja käynnistettiin tuotantoperien louhinta kohtia 
malmivyöhykkeitä. Myös rikastamon tuotantohenkilöstön rekrytointi aloitettiin ja rikastamon johto 
palkattiin. 

Marraskuussa tunneliperät saavuttivat ensimmäisen malmivyöhykkeen ja malmin tuotantolouhinta 
alkoi. Lokakuussa saatiin päätökseen maanalainen timanttikairausohjelma, jolla selvitetään 
yksityiskohtaisesti malmin laatu ja määrä uudella tuotantoalueella Tulokset saatiin vuoden 2021 
viimeisellä vuosineljänneksellä, ja ne sisälsivät korkeimpia pitoisuuksia kultalävistyksistä, mitä 
Pampalon kaivokselta on saatu. Malmimallit ja -arviot päivitetään Q1 2022 aikana. 

Joulukuussa rikastamon laitteiden huolto-ohjelma saatiin onnistuneesti päätökseen ja rikastamon 
koetuotanto aloitettiin. Onnistuneen testauksen jälkeen rikastamolla käsiteltiin muutama tuhat 
tonnia matalapitoista malmia. Rikastetoimitukset aloitettiin tammikuussa. Kaikki prosessissa käytetty 
vesi kerätään maanalaisesta kaivoksesta ja uudelleen käytetään puhdistaen rikastamossa. 
Tuotannossa ei käytetä kaivoksen ulkopuolisia vesivaroja.  

Kaiken kaikkiaan Pampalon uudelleenkäynnistys on saavuttanut tai jopa ylittänyt sille asetetut 
tavoitteet, ja projekti toteutettiin aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Tuotannon ylösajo jatkuu 
vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja rikastamon täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan 
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Q1 2022 aikana. 
 

Fridayn tuotanto ja ylösajo Yhdysvaltain Idahossa 
Fridayn kaivoksen ja Orogranden rikastamon kehitys- ja korjaustarpeiden tunnistamiseksi tehtiin teknisiä 
selvityksiä kesällä 2021. Näiden selvitysten valmistumisen jälkeen aloitettiin toiminnan uudelleen 
käynnistäminen. 

 

Orogranden rikastamoon tuotantokapasiteetin nostoon yli 4 000 tonniin kuukaudessa investointiin noin 
miljoona dollaria. Vaahdotuskennot uusittiin tehokkaammiksi ja hihnasuodattimien kuivajättöpiiri 
korvattiin geotuubi-järjestelmällä, joka mahdollistaa rikastushiekan vedenpoistokapasiteetin skaalauksen 
suuremmaksi. 

 

Investoinnit kaivoksen tuotantokapasiteettiin mahdollistavat 50 000 tonnin malmin käsittelyn vuositasolla. 
Tämä toteutettiin hankkimalla uusi kaivoskalusto, mukaan lukien kolme maanalaista kuormaajaa. Myös 
yksipuomijumbo, pitkäreikäpora ja maanalainen malminkuljetusauto hankittiin rahoitusleasingilla. Lisäksi 
kaivoksen infrastruktuuriin tehtiin erilaisia päivityksiä. Kaivoksen toimintojen ollessa yrityksen omia ilman 
urakoitsijoita, Friday kaivoksella on enemmän joustavuutta kaivostoiminnan suunnittelussa. Laitteiston ja 
infrastruktuurin lisäparannuksia tarvitaan kaivoksen toiminnan kehittämiseen nykyistä alemmille tasoille. 

  

Kaivostoiminta aloitettiin loppukesällä ja rikastamon toiminta syksyllä. Käyttöönoton oli määrä valmistua 
vuoden 2021 viimeisen neljänneksen loppuun mennessä. Ensimmäisten louhosten yhteydessä on käynyt 
selväksi, että kultamineralisaatio on epäsäännöllisempää kuin aiemmin on tulkittu, mikä johtaa toisinaan 
suuriin vaihteluihin malmitonneissa ja -laaduissa Siksi timanttikairausten toinen vaihe on aloitettu ja 
maanalaista kairausta jatketaan vuonna 2022, tavoitteena on varmistaa riittävät malmireservit tulevia 
tuotantoaikatauluja varten. 

 

Vuoden 2021 lopussa malmia oli varastoitu rikastusta varten 987 tonnia pitoisuudeltaan 3,1 g/t kultaa ja 4 
500 tonnia oli valmiina maanalaista louhintaa varten. Fridayn koko vuoden tuotantoennuste tullaan 
päivittämään, kun käynnissä olevan maanalaisen kairausohjelman tulokset on saatu ja uudet malmiarviot 
ovat valmistuneet. 

 

Fridayn kaivoksella yhtiö kaivostoiminnan ylösajossa oli viivettä sekä kustannusten nousua. Ensimmäisten 
tuotantolouhosten yhteydessä on käynyt selväksi, että kultamineralisaatio on epäsäännöllisempää kuin 
aiemmin on tulkittu, mikä johtaa toisinaan suuriin vaihteluihin malmitonneissa ja -laaduissa. Tämän 
seurauksena tarvitaan tiheämpää maanalaista täydennyskairausta malmilouhosten rajojen 
määrittämiseksi louhintasuunnittelua varten. Maanalainen timanttikairausohjelma louhos- ja tasoperien 
määrittämiseksi on vahvistanut tämän näkemyksen. Näin ollen malmin louhinta ja maanalainen kehitystyö 
keskeytetään nyt väliaikaisesti kaivoksella, kun yhtiö keskittyy yksinomaan maanalaiseen 
timanttikairaukseen malmin laadun ja määrän hahmottamiseksi. Tämän seurauksena sekä 
kirjanpitosäädöksistä johtuen yhtiö teki arvontestauksen sen tuloksena on kirjattu 73,8 MSEK arvonalennus 
tasearvoon vuoden 2021 lopussa. 

 
Tuotannon luvut, Friday* tammi-joulu  

 2021 2020 +/- 

Syötemalmi (tonnia)   4 950   6 658 1 708 

Pitoisuus (Au g/t) 2,89 3,52 -0,63 

Saanti (%) 84,0 71,5 12,5 

Käyttöaste (%) 55,5 35,7 19,8 
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Kullantuotanto (kg) 14,3 16,7 -2,41 

Kullantuotanto (oz) 460,3 538,1 -77,8 

LTIFR** 0 0 0 

* Tuotantotiedot perustuvat yhtiön omiin analyyseihin, joita ei ole vahvistettu ulkopuolisissa laboratorioissa. Tuotantotiedot eivät sisällä Pam- 

palon rikastamon talteenotettua jäännöskultaa. 

**LTIFR = The Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 
kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien. 

 

Muut Endominesin hankkeet Idahossa ja Montanassa 
Endomines teki tutkimuksia US Grantin ja Kearsargen kaivosalueilla Montanassa vuoden 2021 aikana. 
Tämä työ on osa laajempaa arviointia näiden kaivostoiminnan potentiaalista vuonna 2022. 
Ohjelmaan sisältyy maanalainen näytteenotto ja kairaus, ympäristö- ja metallurgiset työt jonka 
tuloksena alustava kannattavuustutkimus. 

Endomines kartoittaa edelleen mahdollisuuksia kehittää muita Idaho-kaivosportfolionsa kohteita  
yhteistyössä muiden mahdollisten kumppanien kanssa saadakseen osakkeenomistajilleen 

suurimman mahdollisen taloudellisen hyödyn tulevaisuudessa. 

Malminetsintä Karjalan kultalinjalla 

Neljännen vuosineljänneksen aikana Endomines jatkoi kaivoksen lähialueiden ja alueellisen 
malminetsinnän ohjelmia Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Osana Pampalon lähialueen 
malminetsintäohjelmaa, kuusi lähes horisontaalista maanalaista kairareikää (yhteensä 1 609 m), 
pituuksien vaihdellessa välillä 222 m ja 342 m, kairattiin kohteisiin Pampalon päämineralisaation 
itäpuolella (Pampalo East) ja pohjoispuolella (Pampalo fold). Reiät kairattiin kaivoksen tunneleista 
tasoilta 682 ja 745, noin 650 m maanpinnan tason alapuolelta. 

Kairasydänten geologinen raportointi saatiin päätökseen joulukuussa. Geologisesti 
kultamineralisaatioille suosiollisia kiviä lävistettiin jokaisella kairareiällä. Tulosten merkitystä voidaan 
arvioida, kun kairasydämet on analysoitu kullan suhteen. Kairasydänten näytteenotto ja analysointi 
ovat käynnissä.  

Alueellisen malminetsinnän työ keskittyi pääasiassa olemassa olevien tietokantojen analysointiin, 
työsuunnitelmien tekemisen tuleville malminetsintäohjelmille sekä tiettyjen malminetsintälupien 
jatkohakemusten valmisteluun. 

 

Maanalainen kairaus 

Toukokuussa käynnistynyt maanalainen kairausohjelma päättyi lokakuun lopussa. Yhteensä 92 
kairareikää (yhteensä 8 461 m) valmistui ohjelman aikana. Kaikkiaan 87 täydennyskairareikää 
(yhteensä 6 855 m) kairattiin suunnitellulle tuotantoalueelle kaivostasojen 755 ja 815 välille. Kuudella 
malminetsintäreiällä (yhteensä 1 609 m) testattiin Pampalon päämalmin ulkopuolella olevia 
potentiaalisesti mineralisoituneita rakenteita. 

Ensimmäinen erä tuloksia julkaistiin elokuun 12. päivä 2021, ja toinen erä marraskuun 18. päivä 2021. 
Tulokset olivat hyvin rohkaisevia sisältäen lävistyksiä kuten 3,9 metriä pitoisuudella 151,4 g/t kultaa 
(9,6 g/t kun leikattu 20 g/t pitoisuuteen) reiästä T-1670, ja 4,3 metriä pitoisuudella 92,9 g/t kultaa 
(7,6 g/t kun leikattu 20 g/t pitoisuuteen) reiästä T-1626. Kaikkia kairausohjelman tuloksia tullaan 
käyttämään tämänhetkisen mineraalivarantoarvion ja kaivossuunnitelman päivittämiseen.  
 

Terveys, ympäristö ja turvallisuus 
Tämä on kolmas vuosi peräkkäin, jolloin Endomines on ilmoittanut tapaturmataajuuden olevan nolla 
ja vahvistaa sitoutumisensa Zero Harm -nollatoleranssi politiikkaan. Vuoden 2021 neljännen 
vuosineljänneksen lopussa liukuva kahdentoista kuukauden LTIFR-aste (poissaoloon johtaneiden 

tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden) sekä Pampalossa että Idahossa oli 0, joten 
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yhdistetty konsernitason LTI-taajuus oli myös 0. 

Läheltä piti -tilanteiden sekä turvallisuus- ja ympäristötapahtumien raportoinnin pääpaino on 

varmistaa, että parhaat käytännöt ovat eturintamassa työterveys- ja työturvallisuuspolitiikassa 

Yhdysvaltain ja Suomen toiminnoissa. 

Henkilöstö 

Vuonna 2021 sekä Fridayn että Pampalon toimintojen painopiste oli henkilöstön rekrytoinnissa. Lisäksi 
koulutimme ja perehdytimme rekrytoituja työntekijöitä, joista osa oli kaivosalalla uusia. COVID-19:n 
työterveysturvallisuusvaatimusten vuoksi, perehdytys on ollut ajoittain haastavaa vaihtuvien 
työmarkkinoiden säännösten ja työturvallisuusvaatimusten vuoksi. 

Kullan hinta ja valuuttakurssit 
Vuoden 2021 lopussa kullan hinta oli 1 820 USD/oz (LBMA AM 31.12.2021), eli 4 prosenttia alhaisempi 
verrattuna vuoden 2020 neljännen neljänneksen arvoon 1 891 USD/oz (LBMA AM 31.12.2020). Kullan 
keskimääräinen hinta vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä oli 1 795 USD/oz (1 876), laskua 4 prosenttia. 
Koko vuoden 2021 keskihinta oli 1 799 USD/oz (1 771), kasvua 2 prosenttia vuoden takaisesta. 

         

Kullan dollari- ja europerusteisen hinnan kehitys per unssi (LBMA 
AM) ajalla tammikuu 2020 – joulukuu 2021. 

Ruotsin keskuspankin (Riksbank) päivittäiset SEK/USD-
kurssit ajalla tammikuu 2020 – joulukuu 2021. 
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Kommentteja vuoden 2021 taloudelliseen tulokseen 
 

Konsernin tunnusluvut tammi-joulu  

MSEK ellei toisin mainittu 2021 2020 +/- 

Liikevaihto 5,0 13,1 -8,1 

Liiketoiminnan kulut -123,2 -121,1 -2,7 

Käyttökate -118,2 -108,0 -10,2 

Oikaistu käyttökate -118,2 -78,1  

Poistot ja arvonalentumiset -137,0 -76,7 -60,3 

Liikevoitto(+)/Liiketappio(-) -255,1 -184,7 -70,4 

Katsauskauden nettotulos -271,1 -196,9 -74,2 

Osakekohtainen tulos (SEK) -1,31 -1,67 0,36 

Tulos 
Liikevaihto, ml. varaston muutos, vuonna 2021 oli 5,0 MSEK (13,1). Käyttökate oli -118,2 MSEK (-108,0), 
eli laskua 10,9 MSEK, heijastaen operatiivisten kulujen kasvua Fridayn kaivoksen asteittaisen ylösajon 
myötä toisen neljänneksen aikana, sekä Orogranden rikastamon tuotantohaasteita. Liikevoitto oli 255,1 
MSEK (-184,7).  
 

Poistot ja arvonalennukset olivat yhteensä -137,0 MSEK (-76,7), heijastaen Fridayn kaivoksen aloitettuja 
poistoja H1 aikana, sekä vuoden arvonalentumiskirjauksia. H1:llä toteutuneet 
arvonalentumiskirjaukset olivat 47,7 MSEK ja Q4:lla 73,8 MSEK. 

 

Liiketoiminnan kulut olivat -123,2 MSEK (-121,1). Kasvu johtuu pääasiassa Fridayn ja Pampalon kaivoksen 
operatiivisista kuluista, sekä vaiheittaisesta tuotannon uudelleenkäynnistyksestä vuoden 2021 
aikana. 

Rahoituserien nettosumma oli -16,0 MSEK (-12,3). 

Tulos verojen jälkeen oli -271,1 MSEK (-196,9). Osakekohtainen nettotulos oli -1,31 SEK (-1,67). 

Rahavirta ja rahoitus 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta vuonna 2021 oli -121,3 MSEK (-80,6). Käyttö- 

pääoman muutos oli 2,5 MSEK (3,7). 

Investointien rahavirta oli -50,0 MSEK (-26,6), koostuen pääasiassa käyttöomaisuuden investoinneista. 

Rahoituksen rahavirta oli 170,0 MSEK (99,0). Suurimmat saadut varat koostuvat vaihtovelkakirjalainoista 
saaduista nettotuloista 80,8 MSEK ja osakeannista, joiden nettotuotto on 236,1 MSEK. Lisätietoja 
rahoituseristä löytyy raportin lopussa olevista liitetiedoista. 
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Rahoitusasema 
Nettovelka vuoden 2021 lopussa oli 150,4 MSEK (195,3). Suurimmat erät olivat vuoden 2021 aikana 

liikkeeseen lasketut vaihtovelkakirjalainat yht. 99,4 MSEK. Nettovelan yksityiskohtainen erittely löytyy 
raportin lopussa olevista liitteistä. 

Oma pääoma oli 310,0 MSEK (330,7). Nettovelkaantumisaste oli 49 prosenttia (59). 

Taseen loppusumma oli 565,8 MSEK (584,9), ja omavaraisuusaste oli 55 prosenttia (57). Konsernin 

käteisvarat vuoden 2021 lopussa olivat 12,3 MSEK (11,3). 

 

Kuten aiemmin kerrottiin, Endomines sai päätökseen kattavan rahoituspaketin LDA Capitalin kanssa 14 

MEUR yhteismäärällä vuonna 2021. Rahoituspaketti sisältää vaihtovelkakirjalainasopimuksen, jonka 
kokonaispääoma on 6 MEUR, sekä myyntioptiosopimuksen kokonaispääomalla 8 MEUR. 

Vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukainen kokonaissitoumus annetaan sijoittajalle 2 MEUR erissä. 
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi rahoituspaketin 10.6.2021. 

 

Vaihtovelkakirjalainasopimus edellyttää, että yhtiö laskee liikkeeseen enintään 14 000 000 

Optiotodistusta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen, edellyttäen, että 

yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen. Optio-oikeudet lasketaan liikkeelle poiketen osakkeenomistajien 
etuoikeudesta sijoittajalle ja ne annetaan veloituksetta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien uusien 

osakkeiden merkintähinta vastaa 135 % yhtiön vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta edeltävän 10 
kaupankäyntipäivän volyymilla painotetusta keskihinnasta. Osakkeiden merkintähinta ei kuitenkaan saa 

olla osakkeiden kiintiöarvoa alempi. 

Likviditeetin kehitys lähitulevaisuudessa 
Yhtiön pitkän tähtäimen kasvustrategia, eli seuraavien hankkeiden kehittäminen sekä malminetsintä- 
ja kaivoskehitystoiminta, edellyttävät rahoituksen saatavuutta. Hallitus ja johto ovat aktiivisesti 

mukana jatkamassa uuden rahoituksen etsimistä, jotta yhtiö voi toteuttaa pitkän aikavälin 

kasvustrategiaansa. Yhtiö julkisti 18.2.2022 täysin taatun 6,0 MEUR:n osakeaennin 5.3.2022 

erääntyvälle seniorivakuudellisten joukkovelkakirjalainojen sijoittajalle. Velkakirjojen lunastuksen 
lisäksi tämä tarjoaa varoja myös projektien kehittämiseen. Yhtiö ilmoitti 4.1.2022 2,0 miljoonan euron 
vaihtovelkakirjalainan nostamisesta LDA Capitalilta. Endomines Finland Oyj ilmoitti 26.11.2021 myös 

solmivansa kattavan rahoituspaketin suomalaisten sijoittajaryhmän kanssa yhteensä 2,5 miljoonalla 
eurolla. 

  

Nämä rahoitusjärjestelyt muiden olemassa olevien, aiemmin sovittujen rahoitusjärjestelyjen kanssa 
sekä liiketoiminnan myyntitulojen kasvu takaavat yhtiölle vahvemman taloudellisen aseman kaivos-, 

malminetsintä- ja hankekehitysportfolionsa edelleen kehittämiseen ja kasvattamiseen vuonna 2022. 
Yhtiö myös tarkastelee aktiivisesti uutta rahoitusta mahdollisuuksia nopeuttaa omaisuuseriensä 
etsintä- ja kaivostoimintaa. 

Emoyhtiö Endomines AB 
Emoyhtiön liiketoiminnan kulut olivat 22,2 MSEK (17,4), josta 20,4 MSEK (15,9) koostui muista liiketoi- 
minnan kuluista, sisältäen konsernin toimitusjohtajan kulut. Henkilöstökulut, koostuen pääosin halli- 

tuksen palkkioista, olivat 1,8 MSEK (1,4). Toukokuusta 2017 asti emoyhtiö on huolehtinut kaikista 

konsernin toimitusjohtajan kuluista.  

 

Emoyhtiössä tehtiin arvonalennus Endomines Idaho LLC:n kohdistuvista saamisista Q4:n rahavirtaa 
tuottavan yksikön arvioinnin yhteydessä. Saamiset olivat yliarviostettuja; Näin ollen yhtiö teki 53 MSEK:n 
arvonalentumisen, joka ei vaikuta konsernin lukuihin. 
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Käteisvarat vuoden 2021 lopussa olivat 9,4 MSEK (10,3). 

 

Lisätietoja on esitetty emoyhtiön tuloksessa ja taseessa. 

 

Varsinainen yhtiökokous 10.6.2021 
Endomines AB järjesti varsinaisen yhtiökokouksen 10.6.2021. Kokouksen ruotsinkielinen pöytäkirja on 

saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Suomenkielinen tiivistelmä yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksistä 
on julkaistu 10.6.2021 päivätyn lehdistötiedotteen liitteenä. 

Endominesin toiminnan riskit 
Kaivos- ja malminetsintätoimintaan liittyy erilaisia teknisiä, liiketaloudellisia, ympäristö- ja 
rahoituksellisia riskejä. Erilaiset olosuhteet voivat viivästyttää tai estää malmiesiintymien 
hyödyntämisen ja siten vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tulokseen ja maksuvalmiuteen. 

Vuoden 2021 aikana COVID-19-pandemia aiheutti haasteita Fridayn toiminnassa. Lisäksi 
kansainvälinen toiminta, Endominesin tapauksessa toiminta Yhdysvalloissa, voi altistaa yhtiön 
erilaisille valuuttakurssimuutoksiin liittyville riskeille sekä riskeille, jotka syntyvät ulkomaisten 

lainkäyttöalueiden liiketoiminta- tai oikeudellisista vaatimuksista. Taloudellisten riskien hallintaa 
kuvataan tarkemmin viimeisimmässä vuosikertomuksessa. Yhtiön johto valvoo, arvioi ja hallinnoi 

riskejä jatkuvasti. 

Endominesin osakepääoma ja osake 
Endomines AB:n osakepääoma 31.12.2021 oli 451 587 892 SEK, osakkeiden määrä oli 225 793 946 ja 

osakekohtainen nimellisarvo 2 SEK. Endominesin yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoman on oltava 

vähintään 150 MSEK ja enintään 600 MSEK. 

 

Katsauskauden jälkeen Endomines AB:n osakkeiden ja äänien määrä nousee 34 154 432 osakkeella ja 
osakepääoma 68 308 864 kruunulla tammikuussa ja helmikuussa 2022 toteutettujen osakeantien 

seurauksena. Näiden osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Endominesin osakkeiden ja äänien määrä AB:n 
osakepääoma on 259 948 378 ja osakepääoma 519 896 756 kruunua. 

 

Osakemarkkinoilla vuoden 2021 aikana vaihdettujen osakkeiden kokonaismäärä oli 139,3 miljoonaa, 

mikä vastaa 120,2 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä 31.12.2021. Osakkeen suhteellinen 
likviditeetti Nasdaq Helsingissä oli 66,8 prosenttia ja Nasdaq Tukholmassa 33,3 prosenttia. Osakkeista 
46,7 prosenttia oli rekisteröity Suomeen, 5,6 prosenttia Ruotsiin ja 31,2 prosenttia muualle 31.12.2021. 

Osakkeen hinta vuoden 2021 lopussa oli 2,54 SEK (2,79 SEK vuoden 2020 lopussa). Korkein päätöshinta 
3,70 SEK nähtiin 18.8.2021 ja matalin 2,20 SEK 1.12.2021. 

Yhtiön strategia 
Endomines on moderni kaivosyhtiö. Harjoitamme malminetsintää Suomessa ja Yhdysvalloissa, sekä 
kaivostoimintaa Yhdysvalloissa. Pyrimme kasvattamaan yhtiön arvoa kehittämällä esiintymiämme 
taloudellisesti kannattaviksi kaivoksiksi ja noudattamalla kestäviä kaivostoimintakäytäntöjä. Haemme 

kas vua myös yrityskauppojen ja muiden yhteistyöjärjestelyjen avulla. 

Osavuosiraportin laadintaperiaatteet 
Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Lisäksi on noudatettu Ruotsin kirjanpitoneuvoston RFR 1 - 
suositusta, joka koskee konsernien täydentäviä kirjanpitosäännöksiä Ruotsin laissa vuosikertomuksista 

annettujen määräysten mukaisesti. Emoyhtiön taloudellisen lukujen laadinnassa on noudatettu Ruotsin 
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kirjanpitoneuvoston RFR 2 -suositusta, joka koskee oikeushenkilön kirjanpitoa. Tämä vuosikatsaus on 
laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja Ruotsin lain vuosikertomuksista mukaisesti. Emoyh- 

tiön tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu Ruotsin lakia vuosikertomuksista. Tässä puolivuosikat- 
sauksessa on sovellettu samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja laskentatapoja kuin vuoden 2020 

vuosikertomuksessa. IASB:n uusilla ja päivitetyillä standardeilla ei ollut vaikutusta osavuosikatsauk- 
sessa esitettyihin konsolidoituun tulokseen, taloudelliseen asemaan tai muihin raportissa esitettyihin 
tietoihin. 

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
Yhtiö esittää puolivuosikatsauksessaan tiettyjä taloudellisia ei-IFRS-tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen 

mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa sijoittajille ja yh- 
tiön johdolle yhtiön toiminnan tuloksesta. Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat vaihtelevat yh- 

tiöittäin, joten Endominesin käyttämät tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yh- 

tiöiden kanssa, eikä niitä siksi tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritel- 
lyille tunnusluvuille. Nämä tunnusluvut on laskettu vuoden 2019 vuosikertomuksen sivulla 11 sekä yh- 
tiön ruotsin- ja englanninkielisillä verkkosivuilla esitettyjen määritelmien mukaisesti. Tässä katsauk- 
sessa näitä määritelmiä ja laskelmia ei ole esitetty. 

Sijoittajakalenteri 
● 25.04.2022 alkavalla viikolla  Tilinpäätös ja vuosikertomus 2021 

● 18.8.2022  Puolivuosikatsaus H1-2022 

● 24.5.2022                           Varsinainen yhtiökokous* 
 
* Yhtiön hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhemmin. 

Tilintarkastus 
Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 

Osingonjakoa koskeva esitys 
Hallitus esittää, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa. 

Yhteyshenkilöt 
Seppo Tuovinen, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 576 0143, seppo.tuovinen@endomines.com 
Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 3518, ingmar.haga@endomines.com  

Taloustiedot 
Tämä tilinpäätöstiedote sisältää tietoja, jotka Endomines AB on velvollinen julkistamaan EU:n markki- 
noiden   väärinkäyttöasetuksen    nojalla.    Seuraavat    yhteyshenkilöt    ovat    lähettäneet tämän 
tiedotteen julkaistavaksi 25.2.2022 klo 8.00 Keski-Euroopan aikaa. 
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Tukholmassa 25.2.2022 
 

 
Endomines AB (Publ) 

 
Ingmar Haga 

Hallituksen puheenjohtaja 

 

Jeremy Read Eeva Ruokonen 
hallituksen jäsen hallituksen jäsen 

 

 
Markus Ekberg     Jukka-Pekka Joensuu 
hallituksen jäsen     hallituksen jäsen 

  



 

 

Konsernin tuloslaskelma ja muu laaja tulos  

TSEK tammi-joulu  

 2021 2020 

Liikevaihto        24 10 824 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 4 881 2 262 

Muut tuotot 80                        24 

Tuotot yhteensä   4 985 13 110 

Raaka-aineet ja tarvikkeet -16 531 -10 242 

Henkilöstökulut -57 286 -42 888 

Muut kulut -49 336 -68 029 

Käyttökate -118 168 -108 049 

Poistot ja arvonalentumiset                 -136 955 -76 666 

Liiketulos -255 123 -184 715 

Rahoitustuotot    574 3 355 

Rahoituskulut -16 561 -15 612 

Rahoituserät, netto -15 987 -12 257 

Tulos ennen veroja -271 110 -196 972 

Tuloverot -65 -52 

Laskennalliset verot     0 160 

Tilikauden tulos -271 175 -196 864 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 
  

Muuntoerot  27 334 -62 197 

Tilikauden laaja tulos -243 841 -259 061 

Tilikauden tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -271 175 -196 864 

Laaja tulos, joka kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -243 841 -259 061 

Osakekohtainen tulos (SEK) 
  

laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu -1,31 -1,67 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 

laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 

 
 207 698 232 

 
117 810 761
  

Emoyhtiön tuloslaskelma   

TSEK tammi-joulu  

 2021 2020 

Muut tuotot 8 400                        0 

Tuotot yhteensä 8 400                      0 

Muut ulkoiset kulut   -20 359 -15 913 

Henkilöstökulut   -1 851 -1 448 

Poistot ja arvonalentumiset                  -314 070 -68 000 

Liiketulos                  -327  880                -85 360 

Rahoitustuotot   66 154                21 181 

Rahoituskulut   -23 200       -57 637 

Rahoituserät, netto    42 954  -36 457 

Tulos ennen veroja   -284 926 -121 817 

Laskennalliset verot       0 160 

Tilikauden tulos   -284 926 -121 657 

Tilikauden laaja tulos   -284 926 -121 657 

 



 

Konsernitase 
TSEK 

Liite
   31.joulu  

2021 

31.joulu 

2020 

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 319 480 387 652 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 202 261 174 970 

Pitkäaikaiset sijoitukset 5 369 5 270 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  527 110 567 892 

Vaihto-omaisuus  8 196 2 464 

Muut saamiset  5 607 1 262 

Ennakkomaksut ja siirtosaamiset  12 657 2 064 

Rahavarat  12 258 11 260 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  38 718 17 050 

VARAT YHTEENSÄ  565 828 584 942 

Oma pääoma 
   

Osakepääoma  451 588 394 385 

Muu annettu pääoma  998 672 832 743 

Rahastot  7 325 -20 008 

Edellisten tilikausien voitto  -1 147 571 -876 425 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  310 015 330 695 

Oma pääoma yhteensä  310 015 330 695 

Pitkäaikaiset velat    

Velat luottolaitoksille 1, 2 3 647 5 871 

Joukkovelkakirjalaina   3 - 37 139 

Vaihtovelkakirjalainat   1, 2, 4 99 420 - 

Pitkäikainen velkakirjalaina 

Muut varaukset 

   1,2,5 16 865 

12 901 

32 184 

12 801 

Muut pitkäaikaiset velat  1 958 22 002 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  134 791 109 997 

Lyhytaikaiset velat    

Velat luottolaitoksille 1, 2 2 946 8 488 

Lyhytaikainen velkakirjalaina    2,5 - 70 150 

Joukkovelkakirjalaina    1, 2, 3 37 840 – 

Muut varaukset  399 391 

Ostovelat  25 891 17 327 

Muut lyhytaikaiset velat  31 003 27 139 

Siirtovelat ja ennakkomaksut  22 946 20 755 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  121 022 144 250 

Velat yhteensä  255 813 254 247 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  565 828 584 942 

Emoyhtiön tase    

TSEK 
Liite 

  31.joulu 31.joulu 

  2021 2020 

Osuudet saman konsernin yrityksissä  76 253 273 186 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 

 536 506 

8 400 

395 032 
- 

Muut saamiset  704   1 185 

Ennakkomaksut ja siirtosaamiset  10 306 - 

Rahavarat  9 420 10 311 

VARAT YHTEENSÄ  641 589 679 714 

Oma pääoma  430 855 484 068 

Velat saman konsernin yrityksille  105 339 10 281 

Muut velat 1, 2, 3, 5 105 394 185 365 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  641 589 679 714 



 

Osakepääoma 
Muu sijoitettu 

Rahastot 
Edellisten Oma pääoma 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

 
 

TSEK 

Kaikki oma pääoma kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille 

 pääoma  tilikausien tulos yhteensä 

Avaava tase 1.1.2020 240 157 732 521 42 189 -678 841 336 026 

Tilikauden tulos – – – -196 864 -196 864 

Muu laaja tulos   -62 197 – -62 197 

Tilikauden laaja tulos – – -62 197 -196 864 -259 061 

Liiketoimet omistajien kanssa      

Osakeanti 53 636 31 681 – – 85 318 

Osakkeen vasta-arvon alentaminen             100 592 70 235              -720  170 107 

Antikulut – -1 694 – – -1 694 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 154 228 100 222 – -720 253 730 

Päättyvä tase 31.12.2020 394 385 832 743 -20 008 -876 425 330 695 

Avaava tase 1.1.2021 394 385 832 743 -20 008 -876 425 330 695 

Tilikauden tulos – – – -271 175 -271 175 

Muu laaja tulos     27 334 29 27 363 

Tilikauden laaja tulos – – 27 458 -268 853 -243 812 

Liiketoimet omistajien kanssa      

Osakeannit 57 203 178 890 – – 224 537 

Osakkeen vasta-arvon alentaminen -131 775 131 775   0 

Antikulut – -12 961 – – -12 961 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 57 203 165 929 –              – 223 132 

Päättyvä tase 31.12.2021 
451 588 998 672 7 325 -1 147 571 310 015 

 
Konsernin rahavirtalaskelma 

     

TSEK    tammi-joulu  

    2021 2020 

Liiketoiminnan rahavirta      

Tulos ennen veroja    -271 110 -196 973 

Oikaisut:      

Poistot    36 932 23 475 

Arvonalentumiset                     100 024 53 484 

Realisoitumattomat muuntoerot konserninsisäisistä saamisista ja veloista                        -3 916 – 

Rahoitustulot ja -kulut                       11 220 9 477 

Muut erät      5 514 29 903 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta                    -121 337 -80 633 

Käyttöpääoman muutos    2 508 3 729 

Liiketoiminnan rahavirrat yhteensä                    -118 828 -76 904 

Investointien rahavirta 
     

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin    -1 620 -22 140 

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin                    -48 363 -4 427 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti                    -49 983 – 

Investointien rahavirrat yhteensä                    -49 983 -26 566 

Rahavirrat ennen rahoituseriä                  -169 127 -103 470 

Rahoituksen rahavirta 
     

Osakeannista saadut maksut                    236 093 14 535 

Antikulut                     -12 961 -1 694 

Lainojen nostot                      80 793 96 510 

Lainojen takaisinmaksut                   -128 102 -112 

Leasing lainojen takaisinmaksut     -6 067 -10 200 

Rahoituksen rahavirrat yhteensä                    169 756 99 039 

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 
   

   945 -4 431 

Rahavarat vuoden alussa                      11 260 15 727 

Valuuttakurssierot rahavaroista    53 -36 

Rahavarat vuoden lopussa    12 258 11 260 



 

Raportin liitetiedot  

Liite 1 Rahoitusinstrumentit 31.joulu 31.joulu 

KSEK 2021 2020 

Laina- ja myyntisaamiset:   

Myyntisaamiset ja muut saamiset pl. siirtovelat 15 057 6 532 

Rahavarat 12 258 11 260 

Laina- ja myyntisaamiset yhteensä 27 315 17 792 

Muut rahoitusvelat:   

Joukkovelkakirjalaina, pääoma 37 840 37 139 

Velkakirjalaina, pääoma 16 865 102 334 

Vaihtovelkakirjalaina, pääoma 99 420 – 

Leasing-velat 5 946 11 509 

Warrantit 8 877 – 

Lainat yhteensä 168 948 150 982 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat pois lukien ei-rahamääräiset velat 25 891 17 327 

Yhteensä 194 839 168 309 
   

Liite 2 Lainat ja nettovelka 31.joulu 31.joulu 

KSEK 2021 2020 

Pitkäaikaiset lainat   

Joukkovelkakirjalaina, pääoma - 37 139 

Pitkäaikainen velkakirjalaina, pääoma 16 865 32 184 

Vaihtovelkakirjalaina, pääoma 99 420 – 

Leasing-velat 3 200 3 120 

Muut korolliset velat 2 404 24 753 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 121 889 97 196 

Lyhytaikaiset lainat   

Lyhytaikainen velkakirjalaina, pääoma - 70 150 

Joukkovelkakirjalaina, pääoma 37 840 – 

Leasing-velat 2 746 8 389 

Muut korolliset velat 200 30 864 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 40 786 109 403 

Lainat yhteensä 162 675 206 599 

Rahavarat 12 258 11 260 

Korolliset nettovelat 150 417 195 339 

Oma pääoma 310 015 330 695 

Nettovelkaantumisaste (nettovelka jaettuna omalla pääomalla) 49% 59 % 
   

Liite 3 Joukkovelkakirjalaina 31.joulu 31.joulu 

KSEK 2021 2020 
   

Joukkovelkakirjalaina, pääoma 37 840 37 139 

Joukkovelkakirjan jaksotetut korot 3 768 3 687 

Yhteensä 41 608 40 826 

 

Joukkovelkakirjalainat laskettiin liikkeseen 4.3.2019. Sen laina-aika on kolme vuotta ja vuosittainen kiinteä korko 12,0 prosenttia. Yhtiöllä on oikeus lunastaa joukkovelkakirjalainat ennenaikaisesti 103 

prosentin hintaan yhden vuoden, ja 101 prosentin hintaan kahden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. 

 
Liite 4 Vaihtovelkakirjalaina 31.joulu 31.joulu 

KSEK 2021 2019 
   

Vaihtovelkakirjalaina, pääoma 99 420 – 

Vaihtovelkakirjalainan jaksotetut korot 3 392 – 

Yhteensä 102 812 – 

 
 

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä TVL Gold 1 LLC:lle liikkeeseen laskettu vaihtovelkakirjalaina konvertoitiin Endomines AB:n osakkeiksi, 19.12.2019 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen 

muuttamien ehtojen mukaisesti. Konvertointi tehtiin kahdessa osassa. Puolet lainan pääomasta muunnettiin Endomines AB:n osakkeiksi 9.1.2020 hintaan 5,85 SEK per osake, ja puolet 25.2.2020 hintaan 

6,00 SEK per osake. Konvertoinnin seurauksena Endomines AB.n osake- ja äänimäärä kasvoi 33 490 597 osakkeella ja äänellä. Vuonna 2021 laskettiin liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja. 

Vaihtovelkakirjalainojen pääoma yhteensä 99 420 kruunua, yksikään lainoista ei muunnettu osakkeiksi vuonna 2021.



 

Liite 5 Velkakirjalainat 31.joulu 31.joulu 

KSEK 2021 2020 
   

Pitkäaikainen velkakirjalaina 16 865 32 184 

Pitkäaikaisen velkakirjalainan jaksotetut korot 2 941 2 761 

Lyhytaikainen velkakirjalaina - 70 150 

Lyhytaikaisen velkakirjalainan jaksotetut korot - 9 919 

Yhteensä 19 806 115 014 

Pitkäaikainen velkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 1.4.2020 ensisijaisesti suomalaisille insitutionaalisille sijoittajille, ml. yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Velkakirjat laskettiin liikkeeseen 

kahden vuoden laina-ajalla sekä vuosittaisella 12 prosentin korolla. Endomines voi päätöksellään pidentää laina-aikaa yhdellä vuodella, mikä nostaa lainojen korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Endominesilla 

on yksipuolisella päätöksellään oikeus lunastaa velkakirjat laina-aikana 100 prosentin hintaan. 
 

 

 


