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ENDOMINES bokslutskommuniké 2021 

Endomines startade gruvprojekt både i Finland och USA 

 
Helåret 2021 (jämfört med helåret 2020)  

Operativ översikt 

• Fördjupning av Pampalo-gruvan; fördjupningen nådde måldjupet i september. 

• Malmproduktionen vid Pampalo gruvan från gruvutvecklingen påbörjades i november. 
Guldproduktionen var högre än budgeterat och överträffade förväntningarna. 

• Anrikningsverket i Pampalo renoverades och testades i december. 

• Första malmpartiet anrikades vid Pampalo anrikningsverket och de första koncentraten levererades i 
januari. 

• Upptrappningen av gruvan och malmproduktionen fortsatte vid Friday gruvprojektet genom hela 
kvartalet. 

• Inga personskador har rapporterats under de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (0) 

 
Finansiell översikt 

• Totala intäkter inklusive lagerförändring uppgick till 5,0 MSEK (13,1) 

• EBITDA uppgick till -118,2 MSEK (-108,0) 

• Det totala kassaflödet uppgick till -0,9 MSEK (-4,4) 

• Resultatet per aktie uppgick till -1,31 SEK (-1,67) 

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
• Den 4 januari 2022 meddelade Endomines att bolaget beslutade om en riktad emission av 

konvertibler till LDA Capital Limited. 

• Den 14 januari 2022 meddelade Endomines att Mikko Sopanen har utsetts till ny CFO. 

• Den 24 januari 2022 meddelade Endomines att LDA Capital Limited delvis konverterar sitt 
konvertibla lån. 

• Den 3 februari 2022 uppdaterade Endomines sin produktionsutsikt för Friday gruvan. 
Verksamheten vid Friday gruvan och anrikningsverket har tillfälligt avbrutits. Bolaget 
fokuserar på underjordsborrning för att mer fullkomligt definiera malmens former och 
gränser. Upptrappningen av verksamheten förväntas fortsätta när borrningsresultaten blir 
klara, förutsatt att resultaten är i linje med förväntningarna. 

• Den 3 februari 2022 uppdaterade Endomines sin produktionsutsikt för Pampalo gruvan. 
Produktionsupptrappningen fortsätter och den hittills producerade guldmalmen är av högre 
kvalitet än planerat och full produktion förväntas nås under Q1 2022. 
Guldkoncentratleveranserna startade i januari och anrikningsverket har nu nått över 60 % av sin 
genomströmningskapacitet.  

• Som meddelats den 18 februari 2022 beslutade Endomines om en fullt garanterad riktad 
emission av 28 571 429 aktier till bolagets skuldebrevsägare, till ett pris av 0,21 EUR 
(motsvarande 2,2211 SEK) per aktie, vilket ger en total emissionslikvid på EUR 6 000 000 
(motsvarande 63 466 2011 SEK) före emissionskostnader. Därmed säkrar Endomines en 
betydligt starkare finansiell ställning för att möjliggöra fortsatt utveckling och tillväxt med 
gruvprospektering och utveckling. 
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Produktionsprognos och framtidsutsikter för 2022 
 
Pampalo underjordiska gruvutvecklingsprojekt nådde alla kritiska milstolpar under 2021. Snedbanan 
nådde bottnet av det nya produktionsområdet i september och malmproduktionen från gruvutvecklingen 
påbörjades i november. Anrikningsverkets underhållsprogram genomfördes framgångsrikt och 
provkörningar i anrikningsverket påbörjades i december. Även den första satsen koncentrat levererades i 
januari. Den planerade produktionsstarttiden är mycket kort och Pampalo gruvan och anrikningsverket 
förväntas nå full produktionskapacitet under Q1 2022. I full produktion förväntar Endomines att Pampalo 
gruvan kommer att producera 10 000 till 11 500 uns guld per år.  
 
Under sommaren och hösten 2021 började Endomines modernisera Orogrande anrikningsverket och 
rampa upp malmutveckling och produktion vid Friday gruvan i Idaho, USA. Malmproduktionen och 
uppstarten av anrikningsverket har pågått under Q4 2021 och produktionskapaciteten i anrikningsverket 
har successivt ökat och närmar sig den planerade kapaciteten. På grund av behovet att göra ytterligare 
underjordisk diamantborrning för planeringsändamål kommer gruvdriften att tillfälligt avbrytas när allt 
fokus ligger nu på borrprogrammet. Därför kommer Friday gruvans produktionsprognos att gås igenom 
och ny produktionsprognos kommer att vara tillgängliga först efter att resultaten av borrprogrammet har 
blivit färdiga. 
 

 

Nyckeltal (koncern) jan-dec  

MSEK om ej annat anges 2021 2020 +/- 

Totala intäkter inklusive lagerförändring 5,0 13,1 -8,1 

Kostnader -123,2 -121,1 -2,1 

EBITDA -118,2 -108,0 -10,2 

Justerad EBITDA** -118,2 -78,1  

Av- och nedskrivningar -137,0 -76,7 -60,3 

EBIT -25,.1 -184,7 -70,4 

Periodens nettoresultat -271.1 -196,9 -74,2 

Resultat per aktie (SEK) -1,31 -1,67 0,36 

KF från den löpande verksamheten -119,0 -76,9 -42,1 

Investeringar -50,0 -26,6 -23,4 

Finansiering 170,0 99,0 71 

Likvida medel vid periodens slut 12.3 11,3 1,0 

Personal vid periodens slut 72 30 42 

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. 

**Justerad EBITDA exkluderar slutliga kostnader för US Grant gruvanspråk vilka uppgick till 29,9 MSEK. 

 

Styrelseordförande Ingmar Haga: ”Jag är glad att kunna meddela att vi framgångsrikt återupptog 
produktionen i Pampalo gruvan i Finland i slutet av året och att verksamheten kommer att starta med full 
kapacitet under Q1 2022. Underjordiska borrningar längs de djupa förlängningarna av malmen som vi 
planerar att bryta har resulterat i några av de högsta guldskärningarna som någonsin erhållits från 
Pampalogruvan. 
 
Fridays verksamhet i Idaho startade under hösten och vi har fortsatt att rampa upp verksamheten sedan 
dess. I samband med brytningen av de första strossarna och den nyligen utförda underjordiska definitions 
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borrningen har avslöjat att guldmineralisering är mer oregelbunden än tidigare tolkats. Som ett resultat 
av detta krävs betydligt mera defintions-borrning underjord för planeringen av gruvbrytningen och för att 
fastställa malmernas kontakter. Borrningen kommer att fortsätta under 2022. 
 
Jag är också glad att kunna meddela att vi har slutfört sökandet efter en permanent VD och att Kari 
Vyhtinen har utsetts till ny VD från och med den 1 mars 2022. Vi har även rekryterat en ny permanent 
CFO, Mikko Sopanen. Med den nya ledningen är jag säker på att vi framgångsrikt kommer att kunna 
fortsätta byggandet av våra gruvor och utvecklingen av våra gruvprojekt.” 
 

Uppdateringar av återstarten av Pampalo-gruvan 
Pampalo-gruvan försattes under skötsel och underhåll 2018 då guldets marknadspris låg på den lägsta 
nivån på flera år (1250 USD/uns). Den underjordiska gruvans malmlinser är öppna ner mot djupet och de 
kända malmförlängningarna har nu borrats ner till 855 meters gruvnivå. Dessa brytningsområden kan nås 
genom förlängningen av den redan existerande snedbanan och fördjupningen av gruvan. 
Guldmineraliseringen och malmlinserna är även helt öppna under dessa nivåer. Då gruvan sattes under 
skötsel och underhåll, beräknade bolaget att genom en förlängning av snedbanan med ca. 100 meter och 
genom en utveckling av dessa djupa malmzoner, kommer återstarten av gruvproduktionen vara lönsam 
då marknadspriset för guld når över 1 500 USD/uns. I december 2020 meddelade Endomines att bolaget 
kommer att omvärdera återstarten av Pampalo-gruvan på grund av de positiva guldprisutsikterna. 

 
I januari 2021 påbörjades planeringen och förberedelserna för fördjupningen av gruvan och förlängningen 
av snedbanan. Efter flerparts förhandlingar valdes Power Mining Oy att sätta den nuvarande snedbanan i 
skick och att driva tunneln ner till de första planerade produktionsnivåerna. Power Mining mobiliserade 
sin personal till gruvan i mars 2021 och påbörjade renoveringsarbetet av snedbanan. En förbättring av 
avvattningen av gruvan och en uppgradering av gruvans elnätverk påbörjades även under mars månad 
och slutfördes i slutet på Q3 2021. 
 
I september, endast lite efter i tidtabellen, nådde snedbanan ner till det nya malmbrytningsområdet. 
Ventilationssystemen förnyades och tunneldrivningen mot produktionsområdena påbörjades. 
Rekrytering av personalen för anrikningsverket påbörjades också och nyckelpersoner anställdes. 

 
I november nådde tunnlarna den första malmzonen och malmproduktionen från gruvutvecklingen 
påbörjades. I oktober slutfördes underjordisk diamantborrningsprogrammet för att i detalj kartera 
malmens kvalité och kvantitet inom det nya produktionsområdet. Resultaten blev färdiga under Q4 2021 
och innehåller några av de högsta guldhalterna som någonsin fåtts vid Pampalo gruvan. Resursmodeller 
och malmestimat kommer att uppdateras under Q1 2022. 

 
I december slutfördes underhållsprogrammet för anrikningsverket framgångsrikt och anrikningsverkets 
testkörningar påbörjades. Efter en lyckad ”våttestning” kördes tusen ton låghaltig malm genom 
anrikningsverket. Koncentratleveranserna startade i januari. Allt processvatten till bruket kommer från 
den underjordiska gruvan eller recirkuleras i anrikningsverket, och inget utomhusvatten används. 
 
Sammantaget lyckades omstarten av Pampalo gruvan bra, eller till och med överträffade uppstarten de 
uppsatta målen och projektet genomfördes inom planerat tidtabell och budget. 
Produktionsupptrappningen kommer att fortsätta under Q1 2022 och anläggningens fulla 
produktionskapacitet förväntas att nås under Q1 2022. 

 

Produktion och produktionsupptrappning av Friday-gruvan i Idaho, USA 
Tekniska undersökningar genomfördes under sommaren 2021 för att identifiera områden i behov av 
ombyggnad och förädling vid Friday gruvan och Orogrande anrikningsverket. 
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Cirka 1 miljon dollar spenderades på Orogrande anrikningsverket och produktionskapaciteten ökades till 
mer än 4 000 ton per månad. Flotationscellerna förnyades och filterpressen för avfallsbehandlingen 
ersattes med ett geotextiltubarna som möjliggör en skalbar ökning av avvattningskapaciteten för 
flotationsavfallet. 
 
Investeringar i gruvans produktionskapacitet kommer att möjliggöra produktion av 50 000 ton malm per 
år. Detta gjordes genom att köpa ny gruvutrustning, inklusive två 4-yard och en 1 1/2-yard 
underjordslastare. En singelbomsjumbo, en långhålsborr och en underjordisk malmtransportbil "hyrdes 
för köp". Dessutom gjordes olika uppgraderingar av gruvans infrastruktur. Genom att sköta brytningen 
själv har företaget mer flexibilitet i gruvplaneringen. Ytterligare uppgraderingar av utrustning och 
infrastruktur behövs för en djupare malmutveckling i gruvan. 
  
Brytningen började på sensommaren och anrikningen startade under hösten. Ramp up och driftsättningen 
var planerad att vara slutförd i slutet av Q4 2021. Under brytningen av de första strosarna och efter 
preliminära underjordiska diamantborrningar visade det sig dock att malmen är mera oregelbunden än 
vad som ursprungligen estimerats. Därför påbörjades en andra fas av diamantborrning. 
Underjordsborrning kommer att fortsätta under 2022, med målet att säkerställa tillräckliga reserver för 
framtida produktion. 
 

I slutet av 2021 hade gruvan ett malmlager 987 ton med en genomsnittlig halt på 3,1 g/t guld och även 4 
500 ton i gruvan färdigt att tas upp. Friday gruvans helårsproduktionsprognos kommer att granskas och 
kan endast uppdateras när resultaten från det pågående underjordiska borrprogrammet är tillgängliga 
och resursestimaten är klara. 

 

Vid Friday försenades upptrappningen av gruvdriften och på grund a det ökade kostnaderna. Vid 
brytningen av de första malmstrossarna har det blivit uppenbart att guldmineraliseringen är mer 
oregelbunden än vad som tidigare tolkats vilket resulterar i stora variationer i malmton och halter. Som 
ett resultat av detta krävs mer tätt placerade underjordsborrningar för att definiera malmzoner för 
gruvplaneringsändamål. Ett första underjordiskt borrprogram för att ytterligare definiera malmzoner har 
också bekräftat denna uppfattning. Följaktligen kommer malmbrytning och gruvutveckling nu tillfälligt att 
avbrytas i Idaho, medan bolaget enbart fokuserar på underjordisk kärnborrning för att kartera malmens 
kvalitet och kvantitet. Dessa nya förändringar resulterade i att bolget gjorde bolaget en utvärdering av 
Friday, vilket ledde till en nedskrivning på 73,8 MSEK i slutet av 2021. 

 

Produktionen vid Friday*  jan-dec  

 2021 2020 +/- 

Anrikad malm (ton)   4 950   6 658 1 708 

Ingående guldhalt (Au g/t) 2.89 3.52 -0.63 

Guldutbyte i verket (%) 84.0 71.5 12.5 

Tillgänglighet (%) 55.5 35.7 19.8 

Guldproduktion (kg) 14.3 16.7 -2.41 

Guldproduktion (oz) 460.3 538.1 -77.8 

LTIFR** 0 0 0 

* De senaste produktionssiffrorna 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. 
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Verksamhet vid Endomines övriga projekt i Idaho och Montana 
Endomines gjorde bordsstudier över U.S. Grant och Kearsarge fyndigheterna i Montana under 2021. Detta 
arbete är en del av en bredare bedömning av den ekonomiska potentialen för dessa tillgångar under 2022. 
Programmet omfattar provtagning och borrning under jord, miljö- och metallurgiskt arbete, och kommer 
att resultera i en lönsamhetskalkyl. 
 
Endomines avser också att fortsätta och utforska potentiella möjligheter att utveckla andra tillgångar i sin 
gruvportfölj i Idaho i samarbete med andra företag för att maximera de ekonomiska fördelarna för sina 
aktieägare i framtiden. 
 

Regionala prospekteringsaktiviteter längs Karelska guldlinjen 

Under fjärde kvartalet fortsatte Endomines arbetet med regional och gruvnära prospektering längs 
med den Karelska guldlinjen i östra Finland. Som en del av Pampalos gruvnära prospekteringsprogram 
borrades sex nästan horisontella underjordiska prospekteringshål (totalt 1 609 m), med längder 
varierande mellan 222 m och 342 m, för att testa guldmineraliseringarna öster (Pampalo East) och 
norr (Pampalo fold) om Pampalos huvudmineralisering. Hålen borrades från tunnlar belägna vid 
gruvnivåerna 682 och 745, ca 650 m under ytan.  

Den geologiska rapporteringen av borrkärnorna blev klar i december. Bergarter som kan förväntas 
innehålla guldmineraliseringar genomborrades i varje borrhål. Betydelsen av resultaten kan bedömas 
när borrkärnorna har analyserats för guld. Provtagningen och analysen av borrkärnorna pågår för 
tillfället. 

Det regionala prospekteringsarbetet fokuserade främst på analys av befintliga databaser, 
framtagandet av arbetsplaner för de kommande prospekteringsprogrammen, och förberedelse av 
förlängningsansökningar för vissa prospekteringstillstånd. 

 

Den underjordiska kärnborrningen 

Det underjordiska borrningsprogrammet som påbörjades i maj avslutades i slutet av oktober. Under 
programmet borrades totalt 92 borrhål (totalt 8 461 m). Totalt 87 ”infill” borrhål (totalt 6 852 m) 
borrades i det planerade produktionsområdet mellan gruvnivåerna 755 och 815. Sex stycken 
prospekteringshål (totalt 1 609 m) borrades för att testa potentiella guldmineraliseringar utanför 
Pampalos huvudmineralisering. 

Den första delen av resultaten publicerades den 12 augusti 2021 och den andra delen den 18 
november 2021. Resultaten var mycket lovande inklusive en kärnsektion på 3,9 meter med 151,4 g/t 
guld (9,6 g/t med en ”top cut” på 20 g/t) i borrhål T-1670, och en kärnsektion på 4,3 meter med 
92,9 g/t guld (7,6 g/t med en ”top cut” på 20 g/t) i borrhål T-1626. Alla resultat från 
borrningsprogrammet kommer att användas för att uppdatera det nuvarande mineralresursestimatet 
och gruvplanen. 

 

Hälsa, miljö och säkerhet 
Det här är den tredje året i rad som Endomines rapporterar en noll olycksfrekvens och bekräftar sin policy 
utan personalskador (”xero harm policy”). I slutet av Q4 2021 var den rullande tolvmånaders LTIFR-
frekvensen (förlorad tid till följd av skada per en miljon arbetstimmar) i både Pampalo och Idaho 0, så den 
kombinerade koncernövergripande LTI-frekvensen var också 0. 
 
Endomines fokus på att rapportera nära olyckor tillsammans med incidenter inom säkerhet och miljö 
är att säkerställa att bästa praxis används i arbetsmiljöpolicyerna vid bolagets gruvdrift. 
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Personal 

Under 2021 låg fokus på personalrekrytering både vid Friday och Pampalo gruvan. Dessutom utbildade och 
introducerade bolaget ny personal, eftersom många av dem var nya inom gruvindustrin. Detta har ibland 
visat sig vara mycket utmanande för den äldre personalen när de samtidigt måste hantera störningar på 
grund av covid-19, som brist på personal inom branschen. 

 

Guldpris och valutakurser 
Vid slutet av Q4 2021 var guldpriset 1 820 USD/uns (LBMA AM den 31 december 2021), en minskning med 
4 procent jämfört med 1 891 USD/uns vid slutet av Q4 2020 (LBMA AM on 31 december 2020). Det 
genomsnittliga guldpriset för Q4 2021 var 1 795 USD/uns (1 876), och för helåret 2021 1 779 USD/oz (1 771), 
vilket innebär ökningar på 2 procent. 

 
 
 

 

          

Guldprisets utveckling januari 2020 – december 2021 i USD/uns 

och EUR/uns (LBMA AM). 

 

Riksbankens dagliga referensräntor för SEK/USD januari 2020 – 

december 2021. 
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Kommentarer till det finansiella resultatet 2021 
 

Nyckeltal (koncern) jan-dec  

MSEK om ej annat anges 2021 2020 +/- 

Totala intäkter inklusive lagerförändring 5,0 13,1 -8,1 

Kostnader -123,2 -121,1 -2,1 

EBITDA -118,2 -108,0 -10,2 

Justerad EBITDA -118,2 -78,1  

Av- och nedskrivningar -137,0 -76,7 -60,3 

EBIT -255,1 -184,7 -70,4 

Periodens nettoresultat -271,1 -196,9 -74,2 

Resultat per aktie (SEK) -1,31 -1,67 0,36 

Resultat 

Totala intäkter, inklusive lagerförändring, för 2021 uppgick till 5,0 MSEK (13,1). EBITDA uppgick till -118,2 
MSEK (-108,0), det återspeglar ökningen av operativa kostnader efter den gradvisa uppstarten vid 
Pampalo och Friday gruvprojekten som påbörjades under andra kvartalet och de utmaningar som 
inträffade i Orogrande anrikningsverket. EBIT uppgick till -255,1 MSEK (-184,7). 

Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till -137,0 MSEK (-76,7) vilket återspeglar starten av Friday 
gruvans avskrivningar under Q2 samt nedskrivningar som gjordes på Friday gruvprojektet i H1 till ett 
belopp av 47,7 MSEK och vid årsskiftet till ett belopp av 73,8 MSEK. 

Rörelsekostnaderna uppgick till -123,2 MSEK (-121,1). Ökningen härrör främst från den ökade 
kostnadsbördan för Friday gruvans och Pampalo gruvans verksamhet efter den gradvisa 
produktionsuppgången 2021. 

Finansiella poster netto uppgick till -16,0 MSEK (-12,3). 

Resultat efter skatt uppgick till -271,2 MSEK (-196,9). Nettoresultatet per aktie uppgick till 1,31 SEK 
(-1,67). 

Kassaflöde och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick till -121,3 MSEK 
(-80,6) under 2021. Förändringen i rörelsekapital uppgick till -2,5 MSEK (3,7). 
 

Kassaflödet från investeringar uppgick till -50 MSEK (-26,6), som består till största delen av 
kassalikviden betalda för anläggningstillgångar.  

 

Nettokassaflödet från finansiering inklusive betald ränta uppgick till 170,0 MSEK (99,0). De huvudsakliga 
erhållna medlen består av nettolikvid från upplåningen 80,8 MSEK och aktieemissioner med nettolikvid 
på 236,1 MSEK. För ytterligare information om finansiella poster, se noterna i slutet av rapporten.
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  Finansiell ställning 

Nettoskulden uppgick till 150,4 MSEK (195,3) vid utgången av 2021. Huvudposter var brygglånen uppagna 
under 2021 och uppgick till 99,4 MSEK. För en detaljerad uppdelning av nettoskulden, se not 2-5 i slutet av 
denna rapport. Totalt eget kapital uppgick till 310,0 MSEK (330,7) och Endomines Groups 
skuldsättningsgrad uppgick till 49 procent (59). 

Balansomslutningen uppgick till 565,8 MSEK (584,9) och soliditeten uppgick till 55 procent (57). Koncernens 
kassa uppgick vid utgången av 2021 till 12,3 (11,3) MSEK. 

Som tidigare meddelats slutförde Endomines ett omfattande finansieringspaket med LDA Capital för ett 
sammanlagt belopp av 14 MEUR under 2021. Finansieringspaketet inkluderar ett avtal om konvertibellån 
till ett sammanlagt kapitalbelopp på 6 MEUR och ett säljoptionsavtal för ett sammanlagt kapitalbelopp. 
belopp på 8 MEUR. Det sammanlagda åtagandet under avtalet om konvertibellån kommer att utfärdas till 
investeraren i trancher om 2MEUR. Finansieringspaketet godkändes av årsstämman den 10 juni 2021. 

Avtalet om konvertibla skuldebrev innebär att bolaget, under förutsättning att bolagsstämman godkänner 
förslaget, kommer att emittera upp till 14 000 000 teckningsoptioner, som var och en ger innehavaren rätt 
att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till 
Investeraren och emitteras kostnadsfritt. Teckningskursen för nya aktier som tecknas baserat på 
Teckningsoptionerna ska motsvara 135 % av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under de 10 
handelsdagarna före datumet för årsstämman 2021 i Bolaget. Teckningskursen får dock inte vara lägre än 
aktiernas kvotvärde. 

Framtida likviditetsutveckling 

Bolagets långsiktiga tillväxtstrategi, det vill säga utveckling av kommande projekt samt prospekterings- 
och gruvutvecklingsaktiviteter, kräver tillgång till finansiering. Styrelse och ledning engagerar sig aktivt 
i att fortsätta söka ny finansiering som gör det möjligt för bolaget att genomföra sin långsiktiga 
tillväxtstrategi. Den 18 februari 2022 tillkännagav bolaget en helt garanterad direktemission på 6,0 
MEUR till investerare av senior säkerställda obligationer som löper ut den 5 mars 2022. Förutom 
inlösen av obligationerna kommer detta också att tillhandahålla medel för projektutveckling. Den 4 
januari 2022 meddelade företaget att en riktad emission av konvertibler till LDA Capital 2,0 MEUR. 
Den 26 november 2021 meddelade Endomines Finland Oyj också att de går in i ett omfattande 
finansieringspaket med en grupp finska investerare för ett sammanlagt belopp på 2,5 MEUR. 

Dessa finansieringsarrangemang med andra befintliga, tidigare överenskomna finansieringsfaciliteter 
och de ökande försäljningsintäkterna från verksamheten ger företaget en starkare finansiell position 
för vidareutveckling och tillväxt av sin gruv-, prospekterings- och projektutvecklingsportfölj under 
2022. Bolaget ser också aktivt över ny finansiering möjligheter att påskynda prospekterings- och 
gruvutvecklingen av dess tillgångar. 

Moderbolaget Endomines AB 

Moderbolagets totala rörelsekostnader uppgick till 22,2 MSEK (17,4) varav 20,4 MSEK (15,9) utgjordes av 
övriga rörelsekostnader, inklusive kostnader för VD samt revisions- och redovisningstjänster. 
Personalkostnaderna, bestående till största delen av styrelsearvoden, uppgick till 1,8 MSEK (1,4). Från maj 
2017 bärs alla kostnader för koncernchefen av moderbolaget. 

I Endomines AB har en nedskrivning av koncerninterna fordringar på Endomines Idaho LLC gjorts under 
fjärde kvartalet i samband med bedömningen av dess kassagenererande enhet. Fordringarna var 
överskattade; Bolaget har därmed gjort en nedskrivning om 53 MSEK som inte har en påverkan på 
koncernnivå. 
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Likvida medel vid utgången av 2021 uppgick till 9,4 MSEK (10,3). 

För mer information, se resultaträkningen och rapport över finansiell ställning för moderbolaget. 

Årsstämman den 10 juni 2021 
Endomines AB höll sin årsstämma den 10 juni 2021. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets 
webbplats. En sammanfattning av de viktigaste besluten ingår pressmeddelandet som publicerades 
den 10 juni 2021. 

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 2021 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.  
 

Endomines aktiekapital och aktien 

Aktiekapitalet i Endomines AB per den 31 december 2021 uppgår till 451 587 892 SEK, bestående av 225 
793 946 aktier till ett kvotvärde av ca. 2 SEK per aktie. Enligt Endomines bolagsordning ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 300 MSEK och högst 1 200 MSEK. 

Efter rapportperiodens utgång kommer antalet aktier och röster i Endomines AB att öka med 34 154 432 
och aktiekapitalet med 68 308 864 SEK efter genomförda emissioner i januari och februari 2022. Efter 
registreringen av dessa aktier kommer antalet röster i Endomines att uppgå till 259 948 378 och 
aktiekapitalet till 519 896 756 SEK. 

Det totala antalet omsatta aktier under 2021 på börsen var 139,3 miljoner, vilket representerar 120,2 
procent av det totala antalet aktier den 31 december 2021. Den relativa likviditeten för aktien var 66,8 
procent på Nasdaq Helsinki och 33,3 procent på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av 2021 var 46,7 procent 
av de utestående aktierna registrerade i Finland, 5,6 procent i Sverige och 31,2 procent på andra håll. 
Aktiekursen vid utgången av 2021 var 2,54 SEK (2,79 SEK vid utgången av 2020), som högst den 18:e Augusti 
2021 till 3,70 SEK och lägst den 1 december 2021 till 2,20 SEK. 

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

Endomines strävar efter att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökade prospekte- 
rings-, produktions- och företagsförvärv.  

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 
redovisning 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 
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Delårsrapportering, och i enlighet med årsredovisningslagen, medan moderbolagets redovisning 
harupprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna och 
beräkningsmetoderna har förblivit oförändrade jämfört med de som tillämpas i årsredovisningen för 
2020. Nya och ändrade standarder och tolkningar av IASB har inte haft någon påverkan 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 
ersättning 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 2020 samt på bolagets 
webb- plats (både svenska och engelska). Definitioner och beräkningar återges inte i denna rapport. 
 

Finansiell kalender 

• veckan som börjar 25 april 2022 Årsredovisning 2021 

• 18 augusti 2022  Halvårsrapport H1- 2022 

• 24 mai 2022  Årsstämma* 
 
* Styrelsen kommer att kalla till mötet vid ett senare skede 

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

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2021. 

Kontaktperson 
Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143 
Ingmar Haga, styrelseordförande, ingmar.haga@endomines.com, +358 40 700 3518 

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 8:00 CET den 25 februari 2022. 
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I Stockholm den 25 februari 2022  
Endomines AB (Publ) 

 

Ingmar Haga 
Styrelseordförande 

 

 

Jeremy Read Eeva Ruokonen 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 
Markus Ekberg Jukka-Pekka Joensuu 
Styrelseledamot Styrelseledamot 



 

 

 

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat  

TSEK Helår  

 2021 2020 

Nettoomsättning        24 10 824 

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 4 881 2 262 

Övriga intäkter 80                        24 

Summa intäkter   4 985 13 110 

Råvaror och förnödenheter -16 531 -10 242 

Personalkostnader -57 286 -42 888 

Övriga kostnader -49 336 -68 029 

EBITDA -118 168 -108 049 

Avskrivningar och nedskrivningar                 -136 955 -76 666 

Rörelseresultat -255 123 -184 715 

Finansiella intäkter    574 3 355 

Finansiella kostnader -16 561 -15 612 

Finansiella poster-netto -15 987 -12 257 

Resultat före skatt -271 110 -196 972 

Inkomst skatter -65 -52 

Uppskjutna skatter     0 160 

Periodens resultat -271 175 -196 864 

 

Övrigt totalresultat som senare kan omklassificeras till resultaträkningen 
  

Valutakursdifferenser  27 334 -62 197 

Periodens totalresultat -243 841 -259 061 

Periodens resultat hänförligt till 100 % till moderföretagets aktieägare -271 175 -196 864 

Periodens totalresultat hänförligt till 100 % till moderföretagets aktieägare -243 841 -259 061 

Resultat per aktie (SEK) 
  

före och efter utspädning -1,31 -1,67 

Genomsnittligt antal utestående aktier: 

före och efter utspädning 

 
        207 698 232 

 
117 810 761 

Moderbolagets resultaträkning   

TSEK Helår  

 2021 2020 

Övriga intäkter 8 400 0 

Summa intäkter                      8 400 0 

Övriga externa kostnader                   -20 359 -15 913 

Personalkostnader                     -1 851 -1 448 

Avskrivningar och nedskrivningar                 -314 070 -68 000 

Rörelseresultat                 -327 880 -85 360 

Finansiella intäkter                    66 154 21 181 

Finansiella kostnader                    -23 200 -57 637 

Finansiella poster-netto                    42 954 -36 457 

Resultat före skatt                  -284 926 -121 817 

Uppskjutna skatter                             0 160 

Periodens resultat                  -284 926 -121 657 

Periodens totalresultat                  -284 926 -121 657 

 



 

Koncernens balansräkning 
TSEK 

Not
   31 dec  

2021 

31 dec 

2019 

Immateriella anläggningstillgångar 319 480 387 652 

Materiella anläggningstillgångar 202 261 174 970 

Finansiella anläggningstillgångar 5 369 5 270 

Summa anläggningstillgångar  527 110 567 892 

Varulager  8 196 2 464 

Övriga fordringar  5 607 1 262 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 657 2 064 

Likvida medel  12 258 11 260 

Summa omsättningstillgångar  38 718 17 050 

SUMMA TILLGÅNGAR  565 828 584 942 

Eget kapital 
   

Aktiekapital  451 588 394 385 

Övrigt tillskjutet kapital  998 672 832 743 

Reserver  7 325 -20 008 

Balanserade vinstmedel  -1 147 571 -876 425 

Eget kapital och reserver som kan hänföras till 100 % till moderföretagets ägare  310 015 330 695 

Summa eget kapital  310 015 330 695 

Långfristiga    

Upplåning                                                                                                                        1,2                                       3 647 5 871 

Obligation                                                                                                                        3  - 37 139 

Konvertibla skuldbrev                                                                                                      1,2,4  99 420  

Långfristigt lån                                                                                                                 1,2,5  16 865 32 184 

Övriga avsättningar                                       12 901 12 801 

Övriga långfristiga skulder                                                                                                  1 958 22 002 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

 134 791 109 997 

Upplåning                                                                                                                        1, 2  2 946 8 488 

Kortfristigt lån                                                                                                                   2, 5  - 70 150 

Obligation                                                                                                                        1,2,3  37 840 – 

Övriga avsättningar  399 391 

Leverantörsskulder  25 891 17 327 

Övriga kortfristiga skulder  31 003 27 139 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22 946 20 755 

Summa kortfristiga skulder  121 022 144 250 

Summa skulder  255 813 254 247 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  565 828  584 942 

Moderbolagets balansräkning    

TSEK                               Note                        31 Dec                                              31 Dec 
   2021 2020 

Andelar i koncernföretag  76 253 273 186 

Fordringar hos konvernföretag 

Kundfordringar hos koncernföretag                                                                                                                                                                                                                                           

 536 506 

8 400 

395 032 

- 

Övriga fordringar 
 704   1 185 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 306  

Kassa och Bank  9 420 10 311 

SUMMA TILLGÅNGAR  641 589 679 714 

Eget kapital 
 

430 855 484 068 

Skulder till koncernföretag  105 339 10 281 

Övriga skulder 1, 2, 3, 5 105 394 185 365 

SUUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   641 589 679 714 



 

   

Balanserade 

vinstmedel inkl. 
 

  

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 

 

 
TSEK 

Hela egna kapitalet är hänförligt till moderföretagets aktieägare 

 kapital  periodens resultat kapital 

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 

Aktieemissioner 53 636 31 681 – – 85 318 

Konvertering av lån till aktier             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 

Ingående balans 1 Jan 2021 394 385 832 743 -20 008 -876 425 330 695 

Periodens resultat – – – -271 175 -271 175 

Övrigt totalresultat     27 334 29 27 363 

Summa totalresultat – – 27 458 -268 853 -243 812 

Transaktioner med aktieägare      

Aktieemissioner 57 203 178 890 – – 224 537 

Sänkning av aktiens kvotvärde -131 775 131 775   0 

Emissionskostnader – -12 961 – – -12 961 

Summa transaktioner med aktieägare 57 203 165 929 –              – 223 132 

Utgående balans 31 dec 2021 
451 588 998 672 7 325 -1 147 571 310 015 

 
 

 

 
Koncernern rapport över kassaflöden  

     

KSEK    Jan-
Dec 

                                      Jan- 
                                      Dec 

      2021                                       2020 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

Resultat före skatt    -271 110 -196 973 

Justeringar för:      

Avskrivningar    36 932 23 475 

Nedskrivningar    100 024 53 484 

Orealiserade kursdifferenser på koncerninterna mellanhavanden    -3 916 – 

Finansiella intäkter och kostnader    11 220 9 477 

Öviga poster    5 514 29 903 

Kassaflöde för förändring av rörelsekapital    -121 337 -80 633 

Förändring av rörelsekapital    2 508 3 729 

Total kassaflöde drån den löpande verksamheten    -118 828 -76 904 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
     

In- och utbetalningar av immateriella anläggningstillgångar    -1 620 -22 140 

In- och utbetalningar av materiella anläggningstillgångar    -48 363 -4 427 

Total kassaflöde från investeringsverksamheten    -49 983 -26 566 

Total kassaflöde före finansieringsverksamheten    -169 127 -103 470 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
     

Aktieemission    236 093 14 535 

Emissionskostnader    -12 961 -1 694 

Upptagna lån    80 793 96 510 

Amortering av lån    -128 102 -112 

Amortering av leasingskuld    -6 067 -10 200 

Total kassaflöde från finansieringsverksamheten    169 756  99 039 

Minsking/ökning av likvida medel 
   

945 -4 431 

Likvida medel vid periodens början    11 260 15 727 

Kursdifferens I likvida medel    53 -36 

Likvida medel vid periodens slut    12 258 11 260 



 

Noter till de finansiella rapporterna  

Not 1 Finansiella instrument 31 dec 31 dec 

KSEK 2021 2020 

Låne- och kundfordringar:   

Kundfordringar och andra fordringar exklusive interimsfordringar 15 057 6 532 

Likvida medel 12 258 11 260 

Summa låne- och kundfordringar: 27 315 17 792 

Finansiella skulder:   

Obligation, princip 37 840 37 139 

Lån, princip 16 865 102 334 

Konvertibel, princip 99 420 – 

Skulder avseende finansiell leasing 5 946 11 509 

Warranter 8 877  

Delsumma upplåning 168 948 150 982 

Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder 25 891 17 327 

Summa 194 839 168 309 
   

Not 2 Upplåning och nettoskulder 31 dec 31 dec 

KSEK 2021 2020 

Långfristig upplåning   

Obligation, princip - 37 139 

Långfristigt lån, princip 16 865 32 184 

Konvertibel, princip 99 420 – 

Skulder avseende finansiell leasing 3 200 3 120 

Övriga räntebärande skulder 2 404 24 753 

Summa långfristig upplåning 121 889 97 196 

Kortfristig upplåning   

Kortfristigt lån, princip - 70 150 

Obligation, princip 37 840 – 

Skulder avseende finansiell leasing 2 746 8 389 

Övriga räntebärande skulder 200 30 864 

Summa kortfristig upplåning 40 786 109 403 

Summa upplåning 162 675 206 599 

Likvida medel 12 258 11 260 

Räntebärande skulder, netto 150 417 195 339 

Eget kapital 310 015 330 695 

Skuldsättningsgrad, netto (räntebärande skulder, netto i förhållande till eget kapital) 49% 59 % 
   

Not 3 Obligation 31 dec 31 dec 

KSEK 2021 2020 
   

Obligation, princip 37 840 37 139 

Upplupen ränta av obligation 3 768 3 687 

Summa 41 608 40 826 

 

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 4 Konvertibel 31 dec 31 dec 

KSEK 2021 2020 
   

Konvertibellån, princip 99 420 – 

Upplupen ränta av konvertibellån 3 392 – 

Summa 102 812 – 

 
 

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. 

    Under 2021 upptogs nya konvertibla lån. Principen för konvertibla lån är totalt 99 420 SEK, inget av lånen konverterades till aktier 2021.



 

Not 5 Lån 

KSEK 

31 dec 

2021 

31 dec 

2020 

 

    

Långfristigt lån 16 865 32 184  

Upplupen ränta av långfristigt lån 2 941 2 761  

Kortfristigt lån - 70 150  

Upplupen ränta av kortfristigt lån - 9 919  

Summa 19 806 115 014  

Långfristiga lånet emitterades den 1 april 2020 till i huvudsak finska institutionella investerare, innefattande Endomines styrelseordförande. 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. 

 


