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ENDOMINES  
– KETTERÄ JA MODERNI  
KAIVOSYHTIÖ  

Endomines on kultaan keskittyvä kaivos- 
ja malminetsintäyritys, joka harjoittaa 
kaivostoimintaa Idahossa Yhdysvallois-
sa ja Pampalon kaivoksella Suomessa. 
Endominesin tavoitteena on parantaa 
pitkän aikavälin kasvunäkymiään lisää-
mällä malminetsintää sekä yritysostoin. 

USA
Kulta

Idaho, Montana

SUOMI
Kulta

Ilomantsi

Mikä on Endomines?
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2021 2022

ENDOMINES toteutti 

merkintäoikeusannin, jolla 

kerättiin noin 214 miljoonaa 

kruunua ennen merkintäoi-

keusannin kulujen vähentä-

mistä.

PAMPALON kaivoksen 

malmintuotanto aloitettiin.

ENDOMINES teki onnis-

tuneita testejä Pampalon 

rikastamolla.

KULLANTUOTANTO 
aloitettiin Fridayn kaivoksella 

Idahossa, ja Orogranden 

rikastamon kuivatestaukset 

saatiin loppuun.

TUOTANTO Orogranden 

rikastamolla aloitettiin.

ENDOMINES aloitti Pampa-

lon kaivoksen syventämisen 

ja vinotunnelin ajon.

Tammikuu

Huhtikuu

MarraskuuElokuu

Lokakuu Joulukuu
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Toimitusjohtajan katsaus

VUOSI 2021 OLI ENDOMINESILLE jännittävä ja myös 
merkittävä virstanpylväs. Vuoden 2021 alussa toteutetul-
la merkintäoikeusannilla pääsimme hyvään alkuun. Jat-
koimme kasvustrategiamme toteuttamista ja etenimme 
merkittävästi kohti kunnianhimoisten pitkäaikaisten tavoit-
teidemme saavuttamista. Turvallisuus ja kestävä kehitys 
olivat etusijalla kaikessa toiminnassamme, eikä konsernis-
sa raportoitu poissaoloon johtaneita työtapaturmia.

Operatiivisia painopistealueita olivat Pampalon tuo-
tannon käynnistäminen ja kullantuotannon aloittaminen 
Fridayn kaivoksella sekä Orogranden rikastamolla Yhdys-
valtain Idahossa. Pampalon kaivoksella tuotanto aloitettiin 
onnistuneesti uudelleen vuoden lopussa. Toteutimme 
myös malmilinssien syväjatkeissa maanalaisia kairauksia. 
Ne tuottivat kultalävistyksissä korkeimpia pitoisuuksia, 
joita Pampalon kaivokselta on koskaan saatu. Kairaustu-
los vahvisti myös, että kultamineralisaatio jatkuu nykyisel-
lä tuotantotasolla ja että nämä alueet ovat käytettävissä. 
Pampalon kaivoksen uudelleenavaamisprojekti on ylittä-
nyt odotuksemme. Työt on saatu päätökseen aikataulun 

mukaisesti tai etuajassa, budjetin rajoissa ja ilman työta-
paturmia.

Orogranden rikastamon kunnostustyöt aloitettiin ke-
sällä ja syksyllä Yhdysvaltain Idahossa. Kaivos- ja kultakon-
sentraattituotannon ylösajo aloitettiin syksyllä. Sen aikana 
ilmeni kuitenkin monia operatiivisia haasteita. Sitoutunut 
tiimimme sai korjattua useimmat operatiiviset pullonkau-
lat, ja Fridayn kaivoksen tuotantovolyymit alkoivat kasvaa 
vuoden lopulla. Ensimmäisten tuotantolouhosten yhtey-
dessä kävi selväksi, että kultamineralisaatio on epäsään-
nöllisempää kuin aiemmin on tulkittu ja että tiheämpää 
maanalaista täydennyskairausta tarvitaan tulevan tuotan-
non optimoimiseksi. Siksi tuotanto pysäytettiin väliaikai-
sesti vuoden 2022 alussa.

Endomines omistaa monia muitakin mahdollisia kulta-
varantoja Yhdysvalloissa sekä malminetsintälupia, jotka 
kattavat koko Karjalan kultalinjan Itä-Suomessa. Vuonna 
2021 tehtiin kairaustutkimuksia US Grantin ja Kearsargen 
kaivosalueilla Montanassa. Näillä kohteilla on merkittävää 
potentiaalia Endominesin tulevassa kullantuotannossa. 

Epävarmuus kasvoi Euroopassa vuonna 2021 Ukrainan turvallisuusti-
lanteen heikentyessä. Myös koronapandemia vaikutti liiketoimintaan 
vuonna 2021. Näiden kahden tapahtuman yhteisvaikutuksia kukaan 
meistä ei olisi osannut edes kuvitella vielä muutama vuosi sitten. 
Toivomme todella, että rauha palaa Eurooppaan ja elämä palautuu 
normaaliksi pandemian jälkeen. Nämä ei-toivotut ja odottamattomat 
tapahtumat ovat vaikuttaneet kultamarkkinoihin, ja kullan hinta on 
noussut merkittävästi viimeisten kahden vuoden aikana.

Portfolioomme kuuluvat myös Unityn, Rescuen ja Kim-
berlyn malminetsintäprojektit, joita tutkitaan tarkemmin 
tulevaisuudessa. Karjalan kultalinjalla analysoitiin nykyisiä 
tietokantoja ja laadittiin malminetsintäsuunnitelmia po-
tentiaalisten malmiesiintymien testaamiseksi. Tätä työtä 
on määrä jatkaa myös vuonna 2022 ja sen jälkeen. 

Haluan vilpittömästi kiittää henkilöstöämme, joka on 
työskennellyt ahkerasti ja yhtenäisenä tiiminä näinä haas-
tavina aikoina. Uskomme strategiaamme ja teemme jat-
kossakin kovasti työtä strategisten tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Haluan kiittää myös osakkeenomistajiamme, 
kumppaneitamme ja muita sidosryhmiä luottamuksesta 
sekä yhteistyöstä.

Tukholmassa 25. huhtikuuta 2022 

Kari Vyhtinen 
Toimitusjohtaja 
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Tilinpäätös 
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Mineraalivarannot – Karjalan kultalinja (tilanne 31.12.2021)

Esiintymä Tonnit
Kulta- 

pitoisuus g/t oz kg Luokittelu Laatija
Liite-
tieto

Pampalon varannot
Pampalo East 229 000 1,8 12 897 401 Osoitetut Endomines (3)

Pampalo NW 29 000 2,5 2 284 71 Osoitetut Endomines (4)

Pampalo Osoitetut yhteensä 258 000 1,8 15 181 472 Osoitetut Endomines
Pampalo Deep 122 461 5,24 20 600 642 Mahdolliset Endomines (2)

Pampalo D-zone 164 110 1,9 9 912 308 Mahdolliset Endomines (2)

Pampalo East 62 000 1,4 2 791 87 Mahdolliset Endomines (2)

Pampalonlammit 103 000 1,8 5 961 185 Mahdolliset Endomines (4)

Pampalo Mahdolliset yhteensä 451 571 2,7 39 264 1 222 Mahdolliset Endomines
Karjalan kultalinjan varannot
Hosko 35 000 4,1 4 557 142 Mitatut Geoconsulting Parkkinen (5)

Hosko 675 000 1,2 25 761 801 Osoitetut Geoconsulting Parkkinen (5)

Muurinsuo 354 000 1,9 22 080 687 Osoitetut Endomines (7)

Kuivisto East 37 000 3,2 3 807 118 Osoitetut MAPTEK (8)

Karjalan Kultalinja M + O 
yhteensä 1 101 000 1,6 56 204 1 748 Mitatut + osoitetut

Hosko 240 000 0,8 6 019 187 Mahdolliset Geoconsulting Parkkinen (5)

Rämepuro 136 000 2,3 9 926 309 Mahdolliset Geoconsulting Parkkinen (5)

Muurinsuo 231 000 1,4 10 398 323 Mahdolliset Endomines (7)

Kuivisto East 145 000 1,0 4 662 145 Mahdolliset MAPTEK (8)

Korvilansuo 256 000 2,0 16 461 512 Mahdolliset Outotec (Finland) Oy (9)

Karjalan kultalinja Mahdolliset 
yhteensä 1 008 000 1,5 47 465 1 476 Mahdolliset

Karjalan kultalinja Historialliset 
varannot

Kuittila 275 000 2,6 22 988 715 Historialliset Geologian tutkimus- 
keskus (1990) (10)

Karjalan Kultalinja Historialliset 
yhteensä 275 000 2,6 22 988 715 Historialliset

(1) Malmivarannon arvio perustuu maanalaiseen suunnittelu- ja kehitysohjelmaan. 
 Cut-off-pitoisuus 1,5 grammaa/tonni kultaa, yläraja 10 grammaa/tonni kultaa,  
 laimennusaste 15–30 % ja malmihävikki 5 %.
(2) Cut-off 1,5 g/t; top cut 10–20 g/t kultaa
(3) Cut-off 0,5 g/t; top cut 7 g/t kultaa
(4) Cut-off 0,5 g/t; top cut 10 g/t kultaa
(5) Cut-off 0,5 g/t; top cut 11g/t (alhaisen pitoisuuden alue) tai 50 g/t kultaa (korkean  
 pitoisuuden alue)
(6) Cut-off 0,5 g/t, top cut 40 g/t kultaa
(7) Cut-off 0,5 g/t, top cut 10 g/t kultaa
(8) Cut-off 0,5 g/t kultaa; ei top cutia 

Troy ounce = 31,1035 g   

MINERAALIVARANNOT JA MINERAALIRESURSSIT

Mineraalivarannot on arvioitu JORC-koodin mukaan (paitsi Kuittila). Kaikki numerot on riippumattomasti pyöristetty.

Mineraalivarannot – Karjalan kultalinja (tilanne 31.12.2021)

Esiintymä Tonnit
Kulta- 

pitoisuus g/t oz kg Luokittelu Laatija
Liite-
tieto

Pampalo 161 000 3,55 18 376 572 Vahvistetut Endomines (1)

Pampalon varannot yhteensä 161 000 3,55 18 376 572 Vahvistetut Endomines
Yhteensä 161 000 3,55 18 376 572

Mineraalivarannot on raportoitu sisältäen malmireservit.
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Mineraalivarannot – Idaho/Montana, USA (tilanne 31.12.2021)

Esiintymä Tonnit
Kulta- 

pitoisuus g/t oz kg Luokittelu Laatija
Liite-
tieto

Fridayn varannot

Mitatut 245 000 6,88 54 200 1 686 Mitatut Hard Rock Consulting (1,2)

Osoitetut 217 000 6,16 43 000 1 337 Osoitetut Hard Rock Consulting (1,2)

Mitatut + osoitetut 462 000 6,54 97 200 3 023 Mitatut + osoitetut Hard Rock Consulting (1,2)

Mahdolliset 296 000 4,91 46 700 1 453 Mahdolliset Hard Rock Consulting

Buffalo Gulch varannot

Mitatut 3 515 000 0,57 64 800 2 016 Mitatut Hard Rock Consulting (1,3,4)

Osoitetut 3 230 000 0,48 49 900 1 552 Osoitetut Hard Rock Consulting (1,3,4)

Mitatut + osoitetut 6 745 000 0,53 114 700 3 568 Mitatut + osoitetut Hard Rock Consulting (1,3,4)

Mahdolliset 2 128 000 0,38 25 700 799 Mahdolliset Hard Rock Consulting (1,3,4)

Historialliset varannot

Rescue 67 000 21,35 45 980 1 430 Historialliset Kimberly Mines, (2004) (5)

Kimberly 261 000 19,18 160 930 5 005 Historialliset Laczay, (2010) (5)

Deadwood 2 375 000 0,77 58 601 1 823 Historialliset BEMA Gold Corporation, 
(1989) (5)

US Grant 346 000 14,89 165 700 5 152 Historialliset McLeod, (1990) (5)

Kearsarge 4 100 000 2,98 381 000 12 218 Historialliset Transatlantic Mining, (2019) (5)

Historialliset yhteensä 7 149 000 3,58 812 211 25 628 (5)
 

Liitteet:      

Mitattujen, osoitettujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu on tehty CIM-stan-
dardin määritelmien mukaan. Mineraalivarannoilla, jotka eivät ole mineraalireservejä, ei ole 
osoitettua ekonomista kannattavuutta ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muun-
tamaan mineraalireserveiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on pyöristetty 
heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttämättä täsmää pyöristämisestä johtuen. 
   

1. Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC perustuen 1.3.2016 saatavilla olevaan dataan ja 
tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien pe-
rustapausarviota, joka on tehty 3,4 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin 
käyttökustannuksiin, saantoihin ja 1 300 USD/unssin kullan hintaan.  
      

2. Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC perustuen 10.12.2017 saatavilla olevaan dataan 
ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien pe-
rustapausarviota, joka on tehty 0,14 g/t cut-off -kultapitoisuudella.  
      

3. Kaivoksesta otetut mineraalivarat saavuttivat malminetsinnän kannalta tarvittavan 
kohtuullisen taloudellisen kannattavuuden rajan, ja ne voidaan luokitella mineraaliva-
rannoiksi. Kaivoksen optimointi perustuu kullan hintaan 1 300 USD/unssi sekä kaivos-, 
prosessointi-, hallinto- ja yleiskustannuksiin, jotka ovat noin 15,20 USD jalostettua tonnia 
kohden. Kullan metallurginen talteenotto on arviolta 90 prosenttia.  
      

4. Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot näyttäisivät olevan 
NI 43-101 -koodin 1.2 ja 1.3 §:n määritelmien mukaisia, pätevöitynyt arvioija ei ole vielä 
suorittanut riittäviä tutkimuksia, jotta historialliset varannot voitaisiin luokitella nykyi-
siksi mineraalivaroiksi, ja siksi Endomines ei pidä historiallisia arvioita ajantasaisina tai 
luotettavina.

Troy ounce = 31,1035

Hopeavarannot – Montana, USA (tilanne 31.12.2021)

Esiintymä Tonnit
Hopea- 

pitoisuus g/t oz kg Luokittelu Laatija
Liite-
tieto

US Grant 346 000 402 4 470 000 139 033 Historialliset McLeod, (1990) (1)

Historialliset yhteensä 346 000 402 4 470 000 139 033

Mitatut yhteensä 3 795 000 1,0 123 557 3 843
Osoitetut yhteensä 4 771 000 1,0 159 728 4 968
Mitatut + osoitetut 8 566 000 1,0 283 285 8 811
Päätellyt yhteensä 3 883 571 1,3 159 128 4 950
Historialliset yhteensä 7 149 000 3,6 812 211 25 628

1 254 625
 

1. Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot näyttäisivät olevan 
NI 43-101 -koodin 1.2 ja 1.3 §:n määritelmien mukaisia, pätevöitynyt arvioija ei ole vielä 
suorittanut riittäviä tutkimuksia, jotta historialliset varannot voitaisiin luokitella nykyi-
siksi mineraalivaroiksi, ja siksi Endomines ei pidä historiallisia arvioita ajantasaisina tai 
luotettavina.      
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VIIDEN VUODEN KATSAUS

Konsernin tuloslaskelma, MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Tuotot yhteensä 5,0 13,1 5,8 105,3 122,6

Käyttökate -118,2 -108,0 -48,8 5,9 -5,7

Oikaistu käyttökate (1) -118,2 -78,1 -48,8 5,9 -5,7

Liiketulos -255,2 -184,7 -52,5 -48,5 -64,8
Nettotulos -261,1 -197,0 -76,7 -37,4 -69,3

Tilikauden laaja tulos -231,1 -259,0 -64,9 -12,4 -69,2

Konsernin tase, MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

   Aineettomat hyödykkeet 319,5 387,7 371,3 355,3 63,1

   Aineelliset hyödykkeet 202,3 175,0 195,7 155,7 62,2

   Muut sijoitukset 5,4 5,3 5,5 5,4 5,2

   Vaihto-omaisuus 26,5 5,8 1,4 5,5 14,3

   Rahat ja pankkisaamiset 12,3 11,3 15,7 18,9 15,8

Varat yhteensä 565,8 584,9 589,6 500,9 160,6

Oma pääoma yhteensä 310,0 330,7 336,0 251,7 45,4

Varaukset 13,3 13,2 13,1 9,4 8,1

Johdannaiset 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Lainat 6,6 14,4 7,2 35,3 83,6

Muut vastuut 227,1 226,7 233,3 204,5 23,5

Konsernin rahavirtalaskelma,  
MSEK 2021 2020 2019 2018 2017

Liiketoiminnan rahavirta -108,7 -76,9 -78,9 -7,6 1,0

Investointien rahavirta -50,0 -26,6 -80,3 -158,9 -12,3

Rahoituksen rahavirta 159,7 -103,5 -155,9 166,9 -2,4

Tilikauden rahavirta yhteensä 0,9 -4,4 -3,3 0,4 -13,7

Avainluvut 2021 2020 2019 2018 2017

Tuotanto*

Rikastettu malmi (tonnia) 4 950 6 658 0 116 456 165 539

Kultapitoisuus (g/t) 2,9 3,5 0 3,3 2,9

Kullan saanti (%) 84,0 71,5 0 82,6 83,4

Käyttöaste tunneittain (%) 55,5 35,7 0 39,3 38,8

Kullan tuotanto (kg) 14,3 16,7 0 331,3 398,1

Kullan tuotanto (oz) 460,3 538,1 0 10 651 12 799

Kustannus per rikastettu malmitonni (EUR)** (2) 0 0 0 66 70

Kustannus per rikastettu malmitonni (SEK)** (2) 0 0 0 677 678

Cash Cost (USD/oz)** (3) 0 0 0 981 1 165

Taloudelliset luvut

Liikevaihdon kasvu -62 % 126 % -94 % -14 % 21 %

Käyttökate-% (4) -2 364% -596 % -841 % 6 % -5 %

Liiketulos-% (5) -5 102% -1 410 % -905 % -46 % -53 %

Nettotulos-% (6) -5 222 % -1 504 % -1 322 % -36 % -56 %

Omavaraisuusaste (7) 55 % 57 % 57 % 50 % 28 %

Korolliset nettovelat (MSEK) (8) 171,8 195,3 199,6 185,3 67,7

Nettovelkaantumisaste (9) 49 % 59 % 59 % 74 % 149 %

Oman pääoman tuotto (10) -82 % -59 % -26 % -25 % -87 %

Työntekijöiden keskimääräinen lkm. 53 46 34 38 42

Osakekohtaiset tiedot,  
SEK ellei toisin ole ilmoitettu 2021 2020 2019 2018 2017

Osakekohtainen tulos -1,26 -1,67 -1,28 -1,10 -6,60

Oma pääoma per osake (11) 1,37 2,52 4,2 7,37 4,33

Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo 
(tuhatta) (12) 207 698 117 811 59 705 34 122 10 486

Osakkeiden lukumäärä  
katsauskauden lopussa (tuhatta) (13) 225 794 131 305 79 957 35 147 10 486

Osakkeen arvo jakson lopussa (SEK) (14) 2,66 2,79 5,6 6,00 16,50

Osakekannan markkina-arvo jakson lopussa 
(MSEK) 600,6 366,3 451 212,4 173,0

* Lukuun ottamatta Pampalon rikastamosta talteenotettua kultaa

** Vuonna 2021 ei ollut jatkuvaa tuotantoa; käteiskustannuksia tai kustannuksia jalostettua tonnia kohden ei siten sovelleta
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Käyttökate (MSEK) 2021 2020 2019 2018 2017

Liiketulos -255,2 -184 -52,5 -48,5 -64,8

 + Poistot ja arvonalentumiset -137,0 -76,7 -3,6 43,0 59,1

Käyttökate -118,2 -108,0 -48,8 -5,5 -5,7

+ Yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät kulut 0 0 0 3,6 0,0

+ TVL Gold Idahon hankintaan liittyvät yritys-
kauppakulut 0 0 0 7,8 0,0

- US Grant -kaivoksen oston lopulliset  
kustannukset 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0

Oikaistu käyttökate (1) -118,2 -78,1 -48,8 5,9 -5,7

Kustannukset per syötemalmitonni 2021* 2020* 2019 2018 2017

Tuotantokustannukset sisäisessä kirjanpidossa 
”ei-IFRS” (tuhatta euroa) 0 0 0 7 728 11 650

Rikastettu malmi (tonnia) 0 0 0 116 456 165 539

EUR/tonni (2) 0 0 0 66 70

SEK/tonni (keskimääräisellä kurssilla) (2) 0 0 0 677 678

* Vuonna 2021 ei ollut jatkuvaa tuotantoa; käteiskustannuksia tai kustannuksia jalostettua tonnia kohden ei siten sovelleta

Cash cost (USD/oz) 2021 2020 2019 2018 2017

Tuotantokustannukset sisäisessä kirjanpidossa 
”ei-IFRS” (tuhatta euroa) 0 0 0 7 728 11 650

Muunto USD:ksi keskimääräisellä vaihto- 
kurssilla (tuhatta USD) 0 0 0 9 223 13 117

Kustannukset sulattamolle ja rikastamolle 
(tuhatta USD) 0 0 0 1 226 1 794

Kulut yhteensä (USD) 0 0 0 10 449 14 911

Kultatuotanto unsseina kyseisellä ajanjaksolla 0 0 0 10 651 12 799

Cash Cost (USD/oz) (3) 0 0 0 981 1 165

* Vuonna 2021 ei ollut jatkuvaa tuotantoa; käteiskustannuksia tai kustannuksia jalostettua tonnia kohden ei siten sovelleta

Omavaraisuusaste 2021 2020 2019 2018 2017

Oma pääoma yhteensä (MSEK) 310,0 330,7 336,0 251,7 45,4

Varat yhteensä (MSEK) 565,8 584,9 589,6 500,9 160,6

Oma pääoma jaettuna kokonaisvaroilla (%) (7) 54,8 56,5 57,0 50,2 28,3 

Korolliset nettovelat ja nettovelkaantumisaste 
(MSEK ellei toisin ilmoitettu) 2021 2020 2019 2018 2017

Korolliset velat yhteensä 184,1 206,6 215,4 204,2 83,6

 - Rahat ja pankkisaamiset -12,3 -11,3 -15,7 -18,9 -15,8

Korolliset nettovelat (8) 171,8 195,3 199,6 185,3 67,8

Oma pääoma jakson lopussa 310,0 330,7 336,0 251,7 45,4

Korolliset nettovelat jaettuna omalla  
pääomalla (9) 55,4 59,1 59,4 73,6 149,3 

Osakekohtainen oma pääoma (MSEK) 2021 2020 2019 2018 2017

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
jakson lopussa 310,0 492,7 336,0 251,4 45,4

Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa  
(osakeantioikaistu, jos tarpeen) 207 698 117 811 59 705 34 122 10 486

Osakekohtainen oma pääoma (SEK) 1,49 4,18 5,63 7,37 4,33

LISÄTIEDOT – VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT
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Keskimääräinen liikevaihto (raportin kirjallises-
sa osiossa) 2021 2020 2019 2018 2017

Keskimääräinen liikevaihto  
(raportin kirjallisessa osiossa)

Tuotot kultarikasteesta ennen kullan  
hintasuojauksen vaikutusta (MSEK) 10,8  5,9 104,0 121,0

Toimitettu kultamäärä (oz) 614  530 10,562 12,715

Keskimääräinen liikevaihto (SEK/oz) 17 624  11 095 9,847 9,517

Täsmäytys raportoidulle liikevaihdolle  
konsernin tuloslaskelmassa (MSEK):

Muut tulot 0 0 0 0 0

Realisoitunut kullan hintasuojauksen vaikutus 0 0 0 0,0 0,0

Muut tuotot 0,1 0,0 1,7 1,3 0,4

Varaston muutos 4,9 2,3 -1,8 -0,1 1,2

Raportoitu liikevaihto yhteensä 5,0 13,1 5,8 105,3 122,6

Käyttöpääoma (MSEK) 2021 2020 2019 2018 2017

Lyhytaikaiset varat yhteensä 38,7 17,1 17,1 24,5 30,1

- Rahat ja pankkisaamiset -12,3 -11,3 -15,7 -18,9 -15,8

Operatiivinen vaihto-omaisuus 26,4 5,8 1,4 5,6 14,3

- Ostovelat 25,9 17,3 9,8 17,2 11,6

- Muut lyhytaikaiset vastuut 31,0 27,1 4,9 1,6 4,5

- Jaksotukset 22,9 20,8 4,2 8,0 7,4

Operatiiviset lyhytaikaiset vastuut 79,8 65,2 18,9 26,8 23,5

Käyttöpääoma -53,4 -59,4 -17,5 -21,2 -9,2

Sijoitettu pääoma (MSEK) 2021 2020 2019 2018 2017

Varat yhteensä 565,8 584,9 589,6 500,9 160,6

Provisiot ja vastuut yhteensä -268,7 -267,0 -253,6 -249,2 -115,2

 + Korolliset velat 184,1 206,6 215,4 204,2 83,6

Sijoitettu pääoma 481,2 524,5 551,4 473,7 129,0

Tunnuslukujen määritelmät 
Endomines käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS:n mukaisia tunnuslukuja sekä tiettyjä taloudellisia 
ei-IFRS-tunnuslukuja (jäljempänä myös ”vaihtoehtoiset tunnusluvut”). Vaihtoehtoisilla tunnusluvuilla on rajoituk-
sensa analyyttisina työkaluina, eikä niitä tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritellyille 
tunnusluvuille. Endomines esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhtiön toiminnan tuloksen arvioinnin helpottamiseksi, 
ennusteiden tueksi sekä parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Johto käyttää vaihtoeh-
toisia tunnuslukuja muun muassa toiminnan arviointiin suhteessa aiempiin tuloksiin sekä sisäisen suunnittelun ja 
ennusteiden avuksi.       

Oikaistu käyttökate (1) Käyttökate ennen poistoja, arvonalentumisia ja suojau-
sinstrumenttien tulosta

Kustannukset per syötemalmitonni (2) Tilikauden tuotantokustannukset, pl. poistot, muut 
pääomakustannukset yms. jaettuna syötemalmin mää-
rällä tonneissa. Eurot muunnetaan Ruotsin kruunuiksi 
keskikurssia käyttäen.

Cash Cost (USD/oz) (3) Cash Cost lasketaan unssia (oz) kohden The Gold 
Institute Production Cost Standardin julkaisemien 
ohjeiden mukaan. Cash Costiin sisältyvät louhinta- ja 
rikastuskustannukset, kaivoksen hallintokustannuk-
set sekä ulkoiset sulatus- ja jalostuspalkkiot, mutta 
poistot, muut pääomakustannukset ja malminetsinnän 
kustannukset eivät sisälly siihen. Cash Cost -lukemaa ei 
oikaista IFRS:n mukaan. Eurot muunnetaan Yhdysval-
tain dollareiksi keskikurssia käyttäen.

Käyttökate-% (4) Oikaistu käyttökate prosentteina myyntituloista

Liiketulos-% (5) Liiketulos prosentteina myyntituloista

Nettotulos-% (6) Nettotulos prosentteina myyntituloista

Omavaraisuusaste (7) Oma pääoma prosentteina taseen loppusummasta

Korolliset nettovelat (8) Korolliset velat - likvidit varat

Nettovelkaantumisaste (9) Korolliset nettovelat jaettuna omalla pääomalla

Oman pääoman tuotto (10) Tulos verojen jälkeen prosentteina keskimääräisestä 
omasta pääomasta (tilikauden alku ja loppu)

Osakkeiden painotettu keskiarvo (tuhatta) (12) Antioikaistu tarvittaessa

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 
(tuhatta)

(13) Antioikaistu tarvittaessa

Osakkeen arvo jakson lopussa (SEK) (14) Antioikaistu tarvittaessa

MUUT VAIHTOEHTOISET SUORITUSAVAINLUVUT
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Endomines AB:n (publ), y-tunnus 556694-2974, hallitus ja toimitus-
johtaja julkistavat täten vuosikertomuksen tilikaudelta 2021.

Endomines AB on kullan tuotantoon keskittynyt kaivosyhtiö. Yh-
tiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. 
Yhtiöllä on tuotantoa myös Yhdysvaltain Idahossa sijaitsevalla Fri-
dayn kaivoksella. Endominesin tavoitteena on luoda pitkäaikaisia 
kasvumahdollisuuksia lisäämällä malminetsintää ja yritysostoja. 
Endominesin aikoo hankkia kaivoskohteita, jotka sijaitsevat va-
kailla hallintoalueilla ja jotka voidaan muuntaa tuotantoon no-
peasti ja maltillisin sijoituksin.

Endominesin tavoitteena on kasvattaa osakkeensa arvoa ke-
hittämällä laajaan projektiportfolioonsa kuuluvia mineraaliesiin-
tymiä. Endominesin tavoitteena on luoda pitkäaikaisia kasvu-
mahdollisuuksia lisäämällä malminetsintää ja yritysostoja. Yhtiön 
liiketoimintamalli sekä kaivos- ja malminetsintätoiminnot perus-
tuvat kestäviin arvoihin ja ympäristövaikutusten minimointiin.

Endomines soveltaa julkisia kaivos- ja malminetsintäyrityksiä 
koskevia SveMin- ja FinnMin-raportointikäytäntöjä. Endomines 
on päättänyt tiedottaa mineraalivaroista ja malmivarannoista 
JORC-koodin mukaisesti Suomessa ja Kanadan NI-43101-koo-
din mukaisesti Yhdysvalloissa. Molemmat ovat kansainvälisesti 
hyväksyttyjä koodeja mineraalivarojen ja malmivarantojen ilmoit-
tamiseksi.

Endomines haluaa myös osallistua aktiivisesti pohjoismaisen 
kaivosteollisuuden tuleviin muutoksiin ja yhdistymisiin, ja siksi yh-
tiö arvioi potentiaalisia yrityskauppojen kohteita.

Endomines AB on listattu Nasdaq Tukholmassa: (ENDO) ja 
Nasdaq Helsingissä: (ENDOM). LagoKapital on yhtiön likviditeet-
titakaaja Tukholmassa ja Helsingissä. 

Yhteenveto vuodelta
Operatiivinen toiminta 
• Pampalon kaivoksen syventäminen; syventäminen saavutti ta-

voitetason syyskuussa.

• Pampalon kaivoksen malmintuotanto aloitettiin marraskuussa. 
Kultaa tuotettiin budjetoitua enemmän, ja tuotanto ylitti odo-
tukset.

TOIMINTAKERTOMUS

• Pampalon rikastamo kunnostettiin ja testattiin joulukuussa.

• Ensimmäinen malmierä rikastettiin Pampalossa, ja ensimmäi-
set konsentraatit toimitettiin tammikuussa 2022.

• Kaivostoiminnan ja malmintuotannon ylösajo jatkui Fridayn kai-
vosprojektissa koko viimeisen kvartaalin.

• Henkilövahinkoja ei raportoitu viimeisten 12 kuukauden aikana, 
joten LTIFR oli 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 -1,26 SEK (-1,67)

Strategia
• Endomines ilmoitti 28.1.2021 saattaneensa loppuun merkintä-

oikeusannin, jolla kerättiin noin 214 miljoonan Ruotsin kruunun 
bruttovarat ennen merkintäoikeusannin kuluja.

• Endomines tiedotti 8.5.2021 tehneensä sopimuksen laajasta, 
yhteissummaltaan 14 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä 
LDA Capitalin kanssa. Rahoituspaketti kattaa vaihtovelkakir-
jalainasopimuksen, yhteissummaltaan 6 miljoonaa euroa, sekä 
myyntioptiosopimuksen, yhteissummaltaan 8 miljoonaa euroa. 
Vaihtovelkakirjat lasketaan liikkeeseen 2 miljoonan euron eris-
sä.

• Endomines tiedotti 31.5.2021, että väliaikainen toimitusjohtaja 
Rauno Pitkänen siirtyy eläkkeelle 31.5.2021 ja että varatoimi-
tusjohtaja Marcus Ahlström ottaa hoitaakseen toimitusjohtajan 
tehtävät väliaikaisesti, kunnes kysymys vakituisesta toimitus-
johtajasta on ratkaistu.

• Endomines Finland Oyj tiedotti 2.7.2021 sopineensa suoma-
laisten sijoittajien kanssa yhteensä 5 miljoonan euron kokonais-
valtaisesta rahoitusjärjestelystä.

• 17.7.2021 tiedotettiin, että Endomines AB:n ylimääräinen yhtiö-
kokous oli hyväksynyt suunnitelman rajat ylittävästä vastavirta-
sulautumisesta Endomines AB:n (publ) ja Endomines Finland 
Oyj:n välillä sekä yhtiön kotipaikan siirrosta Ruotsista Suomeen.

• Endomines tiedotti 6.10.2021, että Seppo Tuovinen ottaa hoi-
taakseen Endomines AB:n väliaikaisen toimitusjohtajan tehtä-
vät uuden pysyvän toimitusjohtajan nimittämiseen asti.

• Endomines tiedotti 10.11.2021, että Kari Vyhtinen oli nimitetty 
Endomines AB:n (publ) ja Endomines Finland Oyj:n uudeksi 
toimitusjohtajaksi 1.3.2022 lähtien.

• Endomines Finland Oyj tiedotti 26. marraskuuta sopineensa 
suomalaisten sijoittajien kanssa yhteensä 2,5 miljoonan euron 
rahoitusjärjestelystä. 

• Endomines AB tiedotti 23. joulukuuta, että käytännön syistä 
ja rekisteröintiin liittyvien yksityiskohtien vuoksi Endomines 
AB:n ja Endomines Finland Oyj:n välinen sulautuminen oli siir-
tynyt.        

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
• Endomines tiedotti 4.1.2022, että yhtiö oli päättänyt LDA Ca-

pital Limitedille suunnatusta vaihtovelkakirjalainasta, jonka 
nimellisarvo on 2 000 000 euroa (vastaa 20 453 800 Ruotsin 
kruunua) ja kokonaistuotto 2 000 000 euroa. Suunnattu anti 
toteutetaan osana Endominesin ja LDA:n solmimaa rahoitus-
pakettia, josta ilmoitettiin lehdistötiedotteella 8.5.2021. 

• Endomines tiedotti 14.1.2022, että Mikko Sopanen on nimitet-
ty konsernin uudeksi talousjohtajaksi.

• Endomines tiedotti 24.1.2022, että LDA Capital Limited 
muuntaa vaihtovelkakirjansa osittain osakkeiksi. LDA halusi 
muuttaa osan lainasta, 750 000 euroa, uusiksi Endominesin 
osakkeiksi. Vaihtovelkakirjalainan loppuosa, 1 250 000 euroa, 
voidaan vaihtaa milloin tahansa 5.7.2023 saakka.

• Endomines päivitti 3.2.2022 Fridayn kaivoksen tuotantonä-
kymän. Fridayn kaivoksen ja rikastamon toiminta on väliaikai-
sesti pysäytetty. Yhtiö keskittyy maanalaiseen kairaukseen, 
jotta malmin muodot ja rajat voidaan määrittää tarkemmin. 
Toiminnan ylösajo jatkuu, kun porauksen tulokset ovat selvillä, 
ja olettaen, että ydinporauksen tulokset ovat odotusten mu-
kaisia.

• Endomines päivitti 3.2.2022 Pampalon kaivoksen tuotantonä-
kymän. Tuotannon ylösajo jatkuu, ja tähän mennessä tuotetun 
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kultamalmin pitoisuus on suunniteltua korkeampi. Täysi tuo-
tantotaso saavutettiin vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla. 
Kultakonsentraattien toimitukset alkoivat tammikuussa 2022, 
ja rikastamo saavutti täyden tuotantokapasiteettinsa vuoden 
2022 ensimmäisellä kvartaalilla. 

• Kuten 18.2.2022 ilmoitettiin, Endomines päätti kokonaan taa-
tusta 28 571 429 osakkeen suunnatusta annista yhtiön velka-
kirjojen haltijoille hintaan 0,21 euroa (2,2211 Ruotsin kruu-
nua) osakkeelta, mikä tarjoaa yhteensä 6 000 000 euron varat 
(63 466 2011 Ruotsin kruunua) ennen annin hallinnollisia kuluja. 
Anti vahvistaa Endominesin taloudellista asemaa merkittävästi 
ja mahdollistaa kaivostoiminnan sekä malminetsinnän kehittä-
misen ja kasvun myös jatkossa.

Yhtiön strategia
Endomines on ketterä ja moderni kaivosyhtiö. Olemme aktii-
visia kullan etsinnässä ja louhinnassa Suomessa ja USA:ssa. Ta-
voitteenamme on kasvattaa yhtiömme arvoa kehittämällä omis-
tamiamme esiintymiä taloudellisesti kannattaviksi kaivoksiksi 
kestävien kaivoskäytäntöjen mukaisesti. Haemme kasvua myös 
fuusioiden, yritysostojen ja muiden yhteistyöjärjestelyjen kautta. 
Yhtiön strategiana on hankkia kaivoskohteita ainoastaan vakailla 
lainkäyttöalueilla sijaitsevista maista. Painopisteenä ovat mine-
raalivarannot, jotka voidaan ottaa tuotantoon nopeasti ja pienin 
investoinnein.

Vuoden 2018 alkupuolella yhtiö otti ensimmäisen askeleensa 
ostamalla TVL Goldin Idahossa. TVL Gold Idaho, nykyisin Endo-
mines Idaho LLC, on amerikkalainen kaivosyhtiö, joka omistaa oi-
keudet viiteen lupaavaan kultaprojektiin Yhdysvaltain Idahossa. 
Tätä seurasi US Grant -kaivoksen ja sen rikastamon sekä Kearsar-
ge-kultaprojektin hankinta Virginian kaivosalueella Montanassa. 
Hankinta saatiin päätökseen 8. lokakuuta 2020. Nämä omaisuuse-
rät hankittiin kanadalaiselta Transatlantic Mining -kehitysyhtiöltä.

Aktiivisella malminetsinnällä Endomines pyrkii myös turvaa-
maan kaivostoimintaansa ja pitkän aikavälin kasvuaan. Nykyisen 
malminetsintätoiminnan painopisteenä on Pampalon ja Fridayn 
kaivosten tulevan tuotannon vahvistaminen. Lisää malminetsin-
tää on suunniteltu myös Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa ja 
amerikkalaisten esiintymien lähialueilla.

Toiminta
Tuotanto Pampalossa
Pampalon kaivos oli poissa käytöstä suurimman osan vuotta 2021. 

Kaivos asetettiin hoito- ja ylläpitotilaan vuonna 2018, kun kul-
lan markkinahinta oli alhaisimmalla tasolla (1 250 USD/unssi) mo-
neen vuoteen. Louhittava malmi on auki maanalaisen kaivoksen 
syvyyssuunnassa, ja tunnetut malmisuonet ulottuvat 855 metrin 
tasolle. Näille tuotantoalueille päästään jatkamalla nykyistä vi-
notunnelia ja siten syventämällä kaivosta edelleen. Kultaminera-
lisaatio ja malmilinssit ovat myös täysin avoinna näiden tasojen 
alla. Kun kaivos asetettiin hoito- ja ylläpitotilaan, yhtiö arvioi, että 
jatkamalla nykyistä vinotunnelia noin 100 metriä pystysuunnassa 
alemmalle tasolle ja louhimalla perät alempien tasojen malmialu-
eisiin kaivoksen tuotannon aloittaminen olisi kannattavaa, kun 
kullan markkinahinta ylittää 1 500 USD/unssi. 

Joulukuussa 2020 Endomines ilmoitti arvioivansa Pampalon 
kaivoksen avaamista uudelleen kullan hyvien hintanäkymien 
vuoksi.

Kaivoksen syventämisen sekä vinotunnelin jatkamisen suun-
nittelu- ja valmistelutyöt aloitettiin tammikuussa 2021. Useiden 
osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen Power Mining 
Oy valittiin urakoitsijaksi kunnostamaan nykyinen vinotunneli ja 
jatkamaan sitä ensimmäisille suunnitelluille alemmille tuotanto-
tasoille. Power Mining toi henkilöstönsä kaivokseen maaliskuussa 
2021, ja vinotunnelin kunnostustyöt aloitettiin. Myös kaivoksen 
poistoveden pumppausjärjestelmän ja sähköverkoston paranta-
minen aloitettiin maaliskuussa, ja työt saatiin päätökseen vuo-
den 2021 kolmannen kvartaalin lopulla. Syyskuussa, vain hieman 
suunnitellusta aikataulusta jäljessä, vinotunneli saavutti uuden 
tuotantotason. Ilmanvaihtojärjestelmät uusittiin ja käynnistettiin 
tuotantoperien louhinta kohti malmivyöhykkeitä. Myös rikasta-
mon tuotantohenkilöstön rekrytointi aloitettiin ja rikastamon joh-
to palkattiin. Marraskuussa tunneliperät saavuttivat ensimmäisen 
malmivyöhykkeen ja malmin tuotantolouhinta alkoi. Lokakuussa 
saatiin päätökseen maanalainen timanttikairausohjelma, jolla sel-
vitetään yksityiskohtaisesti malmin laatu ja määrä uudella tuotan-
toalueella. Tulokset saatiin vuoden 2021 viimeisellä kvartaalilla, ja 
ne sisälsivät kultalävistyksistä korkeimpia pitoisuuksia, mitä Pam-
palon kaivokselta on saatu. Joulukuussa rikastamon laitteiden 
huolto-ohjelma saatiin onnistuneesti päätökseen ja rikastamon 
koetuotanto aloitettiin. Onnistuneen märkätestauksen jälkeen 
rikastamolla käsiteltiin tuhat tonnia matalapitoista malmia. Kon-

sentraattitoimitukset aloitettiin tammikuussa. Kaikki prosessissa 
käytettävä vesi kerätään maanalaisesta kaivoksesta tai puhdiste-
taan uudelleenkäyttöä varten rikastamossa. Tuotannossa ei käy-
tetä kaivoksen ulkopuolisia vesivaroja.

Kaiken kaikkiaan Pampalon kaivoksen uudelleenkäynnistys on 
saavuttanut tai jopa ylittänyt sille asetetut tavoitteet, ja projekti 
toteutettiin aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Tuotannon ylös-
ajo on jatkunut vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla, ja rikasta-
mon täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan arviolta vuoden 2022 
alkupuoliskolla.

Malminetsintä ja maanalainen kehittäminen Pampalossa
Toukokuussa alkanut maanalainen kairausohjelma saatiin päätök-
seen lokakuun 2021 lopussa. Ohjelman aikana valmistui yhteensä 
92 kairareikää (yhteensä 8 461 m). Kaikkiaan 87 täydennyskaira-
reikää (yhteensä 6 852 m) kairattiin suunnitellulle tuotantoalueel-
le kaivostasojen 755 ja 815 välille. Kuudella malminetsintäreiällä 
(yhteensä 1 609 m) testattiin Pampalon päämalmin ulkopuolella 
olevia potentiaalisia kultamineralisaatioita.

Tulosten ensimmäinen erä julkaistiin 12. elokuuta 2021 ja toi-
nen erä 18. marraskuuta 2021. Tulokset olivat hyvin rohkaisevia. 
Niihin sisältyi yksi 3,9 metrin kairausnäyte pitoisuudella 151,4 g/t 
kultaa (9,6 g/t, kun leikattu 20 g/t pitoisuuteen) reiästä T-1670 ja 
toinen 4,3 metrin kairausnäyte pitoisuudella 92,9 g/t kultaa (7,6 
g/t, kun leikattu 20 g/t pitoisuuteen) reiästä T-1626.  Kaikkia kai-
rausohjelman tuloksia on tarkoitus käyttää tämänhetkisen mine-
raalivarantoarvion ja kaivossuunnitelman päivittämiseen.

Alueelliset etsintätoimet Karjalan kultalinjalla
Endomines jatkoi vuoden 2021 aikana alueellista ja kaivosten 
lähialueiden malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. 
Kaivoksen lähialueiden ja alueellisten malminetsintäprojektien 
mineraalivarantoarvioiden päivitys- ja validointityötä jatkettiin, 
samoin tulevien malminetsintäohjelmien työsuunnitelmien laati-
mista.

Osana Pampalon lähialueen malminetsintäohjelmaa kuusi lä-
hes horisontaalista maanalaista kairareikää (yhteensä 1 609 m), pi-
tuudet välillä 222–342 m, kairattiin Pampalon päämineralisaation 
itäpuolella (Pampalo East) ja pohjoispuolella (Pampalo fold) ole-
viin kohteisiin kultamineralisaation testaamiseksi. Reiät kairattiin 
kaivoksen tunneleista tasoilta 682 ja 745, noin 650 m maanpinnan 
tason alapuolelta.  Kairasydänten geologinen raportointi saatiin 
päätökseen joulukuussa. Geologisesti kultamineralisaatioille suo-
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siollisia kiviä lävistettiin jokaisella kairareiällä. Tulosten merkitystä 
voidaan arvioida, kun kairasydämet on analysoitu kullan suhteen. 
Kairasydänten näytteenotto ja analysointi ovat käynnissä.

Koska vuonna 2021 pääpaino oli Pampalon maanalaisessa kai-
rausohjelmassa, kenttätyötä tehtiin vain rajoitetusti ja se sisälsi 
pääasiassa Karjalan kultalinjan kartoitusta ja lohkareiden etsin-
tää.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes myönsi vuonna 2021 
jatkoaikaa Ilokulta 10–13:n ja Korvila 1–3:n malminetsintälupien 
hakemiselle ja hyväksyi uuden malminetsintäluvan Kurttilalle.

Mineraalivarojen ja mineraalivarantojen päivitys 
Endomines julkaisi päivitetyn arvion mineraalivarannoistaan ja 
malmivaroistaan 31. maaliskuuta 2022. Pampalon kaivoksen ja 
Karjalan kultalinjan arviot on laadittu JORC-koodin (”Joint Ore 
Reserve Committee”) mukaisesti, joka on Australian mineraaliva-
rantojen ja malmivarojen raportointikoodi vuodelta 2012.

Fridayn kaivoksen ja Buffalo Gulch -kultaprojektin raportoidut 
mineraalivarannot Idahossa, Yhdysvalloissa, on raportoitu Kana-
dan kaivos-, metallurgia- ja öljyinstituutin (CIM) mineraalivaroja ja 
luonnonvaroja koskevien standardien mukaisesti. Ne on laadittu 
CIM Standing Committee on Reserve Definitions -määritysten 
mukaisesti, ja CIM Council otti ne käyttöön 10.5.2014.

Pampalon kaivos oli asetettu huolto- ja ylläpitotilaan vuonna 
2018, ja se käynnistettiin uudelleen vuonna 2021. Syväjatkealu-
eella on 161 000 tonnin todennäköiset malmivarat pitoisuudella 
3,55 g/t kultaa, sisältäen yhteensä 18 400 unssia kultaa. Päivitetyt 
malmivarat perustuivat 6 850 metrin pituiseen täydennyskairaus-
ohjelmaan, joka saatiin päätökseen vuonna 2021. Mineraaliva-
rojen (Pampalo Deep) alla olevalla alueella on raportoitu lisäksi 
122 000 tonnin oletetut malmivarat pitoisuudella 5,24 g/t kultaa, 
sisältäen yhteensä 20 600 unssia kultaa. Kohde on edelleen auki 
syvyyssuunnassa, ja yhtiö suunnittelee maanalaisten kairausten 
jatkamista vuonna 2022.

Karjalan kultalinjan muihin raportoituihin malmivaroihin ei ole 
tullut muutoksia. Karjalan kultalinjan tiedossa olevien ja ilmoitet-
tujen malmivarojen arvioidaan olevan yhteensä 56 204 unssia ja 
mahdollisten malmivarojen 47 465 unssia.

Endomines jatkoi vuonna 2021 työtään paremman yleiskuvan 
saamiseksi Idahon kultaprojekteista. Endomines jatkaa Fridayn 
kaivoksen kehittämistä ja pyrkii muuntamaan malmivarantoon 
osan arvioidusta 97 200 kultaunssista oletettuja ja ilmoitettuja 
varoja, jotka sisältyvät 462 000 tonniin mineralisoitunutta kiveä, 

sekä osan oletetuista 46 700 unssista kultaa 296 000 tonnissa 
mineralisoitunutta kiveä. Yhtiö keskittyy tällä hetkellä kairaus-
ohjelmaan voidakseen paremmin määrittää malmiesiintymien 
rajat ja vahvistaa pitoisuuksien jatkuvuuden. Ohjelman tuloksia 
käytetään uuden mineraalivarantoarvioinnin laatimiseen Fridayn 
kaivokselle vuoden 2022 aikana.

Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteja 
koskevat mineraalivarat on määritelty historiallisiksi, sillä ne on ar-
vioitu ennen nykyisiä standardeja. Endomines huomauttaa, että 
vaikka esitellyt historialliset varannot Kimberlyssä, Rescuessa ja 
Deadwoodissa näyttäisivät olevan linjassa NI 43-101 -koodin 1.2 
ja 1.3 §:n määritelmien kanssa, pätevöitynyt arvioija ei ole vielä 
suorittanut riittäviä tutkimuksia, jotta historialliset mineraaliva-
rannot voitaisiin luokitella nykyisiksi, ja tämän vuoksi Endomines 
ei pidä historiallisia arvioita ajantasaisina tai luotettavina. Fridayn 
kaivoksen ja Buffalo Gulch -kultaprojektin raportoidut mineraa-
livarannot Idahossa, Yhdysvalloissa, on raportoitu Kanadan kai-
vos-, metallurgia- ja öljyinstituutin (CIM) mineraalivaroja ja luon-
nonvaroja koskevien standardien mukaisesti. Ne on valmistellut 
CIM Standing Committee on Reserve Definitions-instituutin ja 
ottanut käyttöön CIM Council 10.5.2014.

Muiden Idahon esiintymien raportoiduissa mineraalivaroissa 
ei ole tapahtunut muutoksia. Mineraalivarantoarvioiden päivitys-
tä ja vahvistamista on suunniteltu vuodelle 2022. Päivityksen on 
tarkoitus kuvastaa alueen parempaa geologista tuntemusta sekä 
nykyisen markkinatilanteen muutoksia.

Endomines sai lokakuussa 2020 päätökseen US Grant- ja Kear-
sarge-kultaprojektien hankinnan Montanassa, Yhdysvalloissa. US 
Grantin kaivos on maanalainen korkean kulta- ja hopeapitoisuu-
den kaivos, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 165 700 
unssia kultaa ja 4,47 miljoonaa unssia hopeaa 346 000 tonnissa 
mineralisoitunutta materiaalia. Kaivoksella on louhittu kulta- ja 
hopeamalmia ajoittain vuosina 1867–1984. Kearsargen kaivos on 
maanalainen korkean kultapitoisuuden projekti, jonka historialli-
set varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa 4,1 miljoonassa 
tonnissa mineralisoitunutta materiaalia.

Nämä tuovat yhtiön historiallisiin varantoihin yhteensä 546 400 
unssia kultaa ja 4,47 miljoonaa unssia hopeaa sekä lisäksi huo-
mattavasti potentiaalia lisävarantojen löytämiselle alueen malmi-
netsinnässä.

Endomines ei käsittele US Grant- ja Kearsarge-projektien his-
toriallisia arvioita NI 43-101 -koodin mukaisina mineraalivarantoi-
na tai malmivaroina.

Tuotannon kasvattaminen Fridayn kaivoksella Idahossa, 
Yhdysvalloissa 
Fridayn kaivoksen ja Orogranden rikastamon kehitys- ja korjaus-
tarpeiden tunnistamiseksi tehtiin teknisiä selvityksiä kesällä 2021. 
Selvitysten valmistumisen jälkeen aloitettiin toiminnan uudelleen 
käynnistäminen.

Noin miljoona dollaria investoitiin Orogranden rikastamon tuo-
tantokapasiteetin nostoon yli 4 000 tonniin kuukaudessa. Vaah-
dotuskennot uusittiin tehokkaammiksi ja hihnasuodattimien kui-
vajättöpiiri korvattiin geotuubijärjestelmällä, 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. Kahden kuormaajan kauhan kapasiteetti on 4 jaardia 
ja yhden 1 1/2 jaardia. Myös yksipuomijumbo, pitkäreikäpora ja 
maanalainen malminkuljetusauto hankittiin rahoitusleasingilla. 
Lisäksi kaivoksen infrastruktuuriin tehtiin erilaisia päivityksiä. Kos-
ka yhtiö huolehtii kaivostoiminnoista itse, ne voidaan suunnitella 
joustavammin. Laitteistoon ja infrastruktuuriin tarvitaan lisäpa-
rannuksia, jotta kaivoksen toimintaa voidaan kehittää nykyistä 
alemmille tasoille.

Endomines käynnisti Fridayn kaivoksen ja Orogranden rikas-
tamon toiminnan uudelleen syksyllä 2021. Tuotannon ylösajoa 
jatkettiin vuodenvaihteeseen asti. Ensimmäisten louhosten yh-
teydessä on käynyt selväksi, että kultamineralisaatio on epäsään-
nöllisempää kuin aiemmin on tulkittu, mikä on johtanut suuriin 
vaihteluihin malmitonneissa ja -laaduissa. Siksi uusi maanalainen 
kairausohjelma on aloitettu. Maanalaista kairausta jatketaan 
vuonna 2022, ja sen tavoitteena on varmistaa riittävät malmiva-
rat tulevia tuotantoaikatauluja varten. Kairausten tulosten avulla 
yhtiö voi suunnitella louhintaa kustannustehokkaammin, panos-
taa toimintakustannusten pienentämiseen ja huolehtia kaivos-
toimintojen sopeuttamisesta. Maanalainen kairausohjelma koh-
distuu malmin rajojen määrittämiseen. Lisäksi kairausohjelmalla 
voidaan testata syvempiä alueita, joilla on aiemmin arvioitu ole-
van korkeapitoista kultamineralisaatiota. Maanalaisia kairauksia 
voidaan jatkaa tuloksista riippuen. Kairausohjelman päätyttyä 
vuonna 2022 malmimallit ja -varat päivitetään, ja jos tulos täyttää 
tämänhetkiset odotukset, kaivostoiminnan ylösajoa jatketaan. 
Koska malmivarasto on erittäin pieni ja teitä joudutaan talvi- ja 
kelirikkoaikana sulkemaan, mikä estää malmin kuljetuksen kaivok-
selta rikastamoon, myös malmin rikastus on keskeytetty. Uusien 
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AVAINLUVUT (KONSERNI)

TAMMI-JOULU

MSEK, ellei toisin ole ilmoitettu 2021 2020 +/-

Liikevaihto, ml. varaston muutos 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 -40,1

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

Liikevoitto (+) / Liiketappio (-) -255,2 -184,7 -70,4

Tilikauden nettotulos -261,1 -196,9 -64,2

Osakekohtainen tulos (SEK) -1,26 -1,67 0,41

Liiketoiminnan rahavirta -108,8 -76,9 -31,9
Investointien rahavirta -50,0 -26,6 -23,4
Rahoituksen rahavirta                     159,7 99,0 60,7
Rahavarat vuoden lopussa 12,3 11,3 1,0
Henkilöstö vuoden lopussa 72 30 42
LTIFR* 0 0 0

* Oikaistu käyttökate vuodelta 2020 ei sisällä US Grant -kaivoksen maksujen lopullisia kustannuksia, jotka olivat 29,9 MSEK.

muutosten seurauksena yhtiö teki Fridayn kaivokselle arvonalen-
tumistestauksen ja kirjasi 73,8 MSEK:n arvonalentumisen tasear-
voon vuoden 2021 lopussa. Aiemmin tilikaudella kirjattiin 47,7 
MSEK:n arvonalentuminen.

Toiminta Endominesin muissa Idahon hankkeissa 
Endomines teki tutkimuksia US Grantin ja Kearsargen kaivos-
alueilla Montanassa vuoden 2021 aikana. Työ on osa laajempaa 
arviointia näiden kaivostoimintojen potentiaalista vuonna 2022. 
Ohjelmaan sisältyvät muun muassa maanalainen näytteenotto ja 
kairaus sekä ympäristö- ja metallurgiset työt, joiden perusteella 
tehdään alustava kannattavuustutkimus.

Endomines kartoittaa edelleen mahdollisuuksia kehittää 
muita Idaho-kaivosportfolionsa kohteita yhteistyössä muiden 

mahdollisten kumppanien kanssa saadakseen osakkeenomis-
tajilleen suurimman mahdollisen taloudellisen hyödyn tulevai-
suudessa.

Terveys, ympäristö ja turvallisuus 
Endomines on jo kolmantena vuonna peräkkäin ilmoittanut ta-
paturmataajuuden olevan nolla ja vahvistanut sitoutumisensa ta-
paturmien nollatoleranssiin (Zero Harm). Endominesin terveys-, 
ympäristö- ja turvallisuusstrategian mukaisesti henkilö- ja ympä-
ristövahingot on vältettävä.

Vuonna 2021 keskityttiin edelleen asiaankuuluvien turvalli-
suus- ja ympäristökäytäntöjen kehittämiseen Idahon toiminnoil-
le. Huomiota kiinnitettiin myös Pampalon turvallisuuskäytäntöjen 
noudattamiseen. Vuoden 2021 lopussa LTI-tapaturmataajuus 

(poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtun-
tia kohden) rullaavalta 12 kuukaudelta oli sekä Pampalossa että 
Idahossa 0, joten myös koko konsernin LTIFR oli 0.

Läheltä piti -tilanteiden sekä turvallisuus- ja ympäristötapahtu-
mien raportoinnin pääpainopisteenä on varmistaa, että parhaat 
käytännöt ovat etusijalla Yhdysvaltain ja Suomen toimintojen työ-
turvallisuuspolitiikassa.

Vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla painopisteenä oli 
asianmukaisten turvallisuus- ja ympäristökäytäntöjen laatiminen 
Idahon toiminnoille. Kun Fridayn kaivos Idahossa ja Pampalon 
kaivos Suomessa käynnistettiin uudelleen vuoden 2021 toisella ja 
kolmannella kvartaalilla, erityistä huomiota kiinnitettiin operatii-
visten työturvallisuuskäytäntöjen käyttöönottoon koko yhtiössä. 
Toimintatapoja yhtenäistettiin, jotta Endominesin arvot voitaisiin 
ottaa käyttöön koko konsernissa ja nykyisiä sekä tulevia työnte-
kijöitä voitaisiin suojella. Yhtenäisten käytäntöjen käyttöönotto 
kahdella mantereella, joilla on erilaiset valvontaelimet, on haas-
te, joka edellyttää niin kulttuurin merkityksen kuin lakisääteisten 
vaatimusten ymmärtämistä.

Henkilöstö
Fridayn kaivos ja rikastamo olivat vuoden 2021 alussa huolto- ja 
ylläpitotilassa edellisvuotisen alasajon seurauksena. Johto sekä 
kaivos- ja huoltotiimi pitivät kaivosta ja myllyjä kunnossa, kunnes 
uudelleenrahoitus saatiin järjestettyä toiminnan aloittamiseksi 
uudelleen.

Vuoden 2021 toisen kvartaalin lopussa Endomines oli alkanut 
palkata henkilöstöä uudelleen. Tavoitteena oli nopeuttaa uudel-
leenkäynnistystä aloittamalla Fridayn kaivoksella toinen työvuoro 
ja Orogranden rikastamolla ensimmäinen työvuoro.

Vuoden 2021 kolmannella kvartaalilla Orogranden rikastamo 
oli siinä vaiheessa, että töitä alettiin vähitellen tehdä myös yövuo-
rossa. Kaivos palkkasi myös lisää mekaanikkoja ja monitaitoisia 
kaivostyöntekijöitä käyttämään vuoden 2021 kolmannen kvartaa-
lin lopussa saatuja uusia maanalaisia laitteita.

Molempiin toimipaikkoihin oli saatu rekrytoitua suurin osa 
tarvittavasta henkilöstöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. Ko-
ronapandemia ja kireät työmarkkinasäännökset aiheuttivat kui-
tenkin haasteita. Lisäksi oli huolehdittava henkilöstön perehdyt-
tämisestä, koska osa työntekijöistä oli uusia kaivosalalla.

Kommentit taloudelliseen tulokseen
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Rahavirta ja rahoitus 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 
-111,3 MSEK (-80,6) vuonna 2021. Käyttöpääoman muutos oli -2,5 
MSEK (3,7).

Investointien rahavirta oli -50,0 MSEK (-26,6) ja koostui pääosin 
käyttöomaisuusinvestoinneista. 

Rahoituksen rahavirta, mukaan lukien maksetut korot, oli 159,7 
MSEK (99,0). Suurimmat saadut varat koostuvat vaihtovelkakirja-
lainoista saaduista 80,8 MSEK:n nettotuloista ja osakeanneista, 
joiden nettotuotto on 236,1 MSEK. Lisätietoja rahoituseristä löy-
tyy raportin lopussa olevista liitetiedoista. 

Taloudellinen asema 
Nettovelka vuoden 2021 lopussa oli 171,8 MSEK (195,3). Suurim-
mat erät olivat vuoden 2021 aikana liikkeeseen lasketut vaihtovel-
kakirjalainat, yhteensä 99,4 MSEK. Oma pääoma oli 310,0 MSEK 
(330,7), ja Endomines-konsernin nettovelkaantumisaste oli 55 pro-
senttia (59). Taseen loppusumma oli 565,8 MSEK (584,9) ja omava-
raisuusaste 55 prosenttia (57). Konsernin käteisvarat vuoden 2021 
lopussa olivat 12,3 MSEK (11,3). Rahoitusinstrumenttien erittely, 
ks. liitetieto 14. Korollisten velkojen erittely, ks. liitetieto 20.

Vaihtovelkakirjalaina
Endomines sopi vuonna 2021 suomalaisten sijoittajien kanssa yh-
teensä 9,9 miljoonan euron (vastaa yhteensä 99,4 miljoonaa Ruot-

sin kruunua) rahoitusjärjestelystä. Lainan alkuperäinen valuutta 
on euro. Lainan kokonaispääoma sisältää aiemman 2 miljoonan 
euron rakennuslainan uudelleenjärjestelyn uudeksi vaihtovelka-
kirjalainaksi.

Lainasopimus on voimassa 24 kuukautta, ja lainan vuosikorko 
on 10 %. Sopimuksen mukaan Endomines Finland sitoutuu päät-
tämään lainanantajien oikeudesta konvertoida laina kokonaan tai 
osittain Endomines Finlandin osakkeiksi. Osakkeiksi konvertoimi-
nen on mahdollista 12 kuukauden kuluttua lainan nostamisesta, 
ja muuntokurssi on 0,25 euroa osakkeelta. Lainaa ei konvertoitu 
osakkeiksi vuonna 2021.

Lisätietoja tästä rahoitusjärjestelystä on liitetiedossa 21, Vaih-
tovelkakirjalaina.

LDA Capital Limited -rahoitus 
Endomines sopi vuonna 2021 LDA Capital Limitedin kanssa yh-
teissummaltaan 14 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, josta 
tiedotettiin 8.5.2021. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi rahoitus-
järjestelyn 10.6.2021. Rahoitusjärjestely kattaa yhteissummaltaan 
8 miljoonan euron myyntioptiosopimuksen, joka toteutui vuonna 
2021, ja yhteissummaltaan 6 miljoonan euron vaihtovelkakirjalai-
nasopimuksen, joka toteutuu vuonna 2022. Lisätietoja tästä ra-
hoitusjärjestelystä on seuraavassa.

Myyntioptiot
Myyntioptiosopimuksen yhteissumma on 8 miljoonaa euroa. 
Yhtiöllä on optio ja oikeus laskea liikkeeseen uusia osakkeita, 
jotka LDA Capital on sitoutunut merkitsemään. Uusien osakkei-
den merkinnän ajankohdasta ja merkittävästä määrästä päättää 
Endomines. Lunastusoptioiden maksimimäärä ja alimpien lunas-
tusjaksojen väli määräytyy kuitenkin Endominesin osakkeiden 
kaupankäyntimäärän perusteella. Myyntioptioita käytettäessä 
uusia osakkeita on oikeus merkitä muuntokurssilla, joka vastaa 90 
% yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskihinnasta 30 
päivän hinnoittelujaksolla (90 %, 30-day VWAP).

Warrantit
Yhtiö laski rahoitusjärjestelyn yhteydessä liikkeeseen 14 000 000 
optiota, joista jokainen oikeuttaa haltijansa merkitsemään yh-
den uuden osakkeen yhtiössä. Osakeoptiot laskettiin liikkee-
seen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen LDA 
Capitalille sekä vastikkeetta. Optioilla merkittyjen uusien osak-
keiden merkintähinta vastaa 135 % yhtiön osakkeen vaihtomää-

Kullan hinta ja valuuttakurssit 
Vuoden 2021 lopussa kullan hinta oli 1 820 USD/unssi (LBMA AM 
31.12.2021), eli 4 prosenttia alhaisempi verrattuna vuoden 2020 
viimeisen kvartaalin lopun arvoon 1 891 USD/unssi (LBMA AM 
31.12.2020). Kullan keskimääräinen hinta vuonna 2021 oli 1 779 
USD/unssi (1 771), eli hinta oli noussut 2 prosenttia.

Tulos
Liikevaihto, mukaan lukien varaston muutos, oli 5,0 MSEK (13,1) 
vuonna 2021. Käyttökate oli -118,2 MSEK (-108,0), mikä johtui ope-
ratiivisten kulujen kasvusta Pampalon ja Fridayn kaivosten toisella 
kvartaalilla aloitetun vaiheittaisen ylösajon myötä sekä Orogran-
den rikastamon tuotantohaasteista. 

Liikevoitto oli -255,2 MSEK (-184,7). Poistot ja arvonalentumiset 
olivat yhteensä -137,0 MSEK (-76,7) ja koostuivat Fridayn kaivok-
sen aloitetuista poistoista toisen kvartaalin aikana sekä Fridayn 
kaivoksen arvonalentumisista. Vuoden alkupuoliskolla kirjattu 
arvonalentuminen oli 47,7 MSEK ja vuoden lopussa 73,8 MSEK.

Liiketoiminnan kulut olivat -123,2 MSEK (-121,1). Lisäys johtuu 
pääasiassa Fridayn ja Pampalon kaivosten operatiivisten kulujen 
kasvusta vuonna 2021 vaiheittain toteutetun tuotannon uudel-
leenkäynnistyksen jälkeen.

Rahoituserien nettosumma oli -5,9 MSEK (-12,3).
Tulos verojen jälkeen oli -261,1 MSEK (-196,9). Osakekohtainen 

nettotulos oli -1,26 SEK (-1,67).

Kullan hintakehitys (1/2020–12/2021) Kehitys SEK/USD (1/2020–12/2021)

Kullan dollari- ja europerusteisen hinnan kehitys per unssi (LBMA AM) tammi-
kuusta 2020 joulukuuhun 2021.

Ruotsin valtionpankin (Riksbank) päivittäiset SEK/USD-viitekurssit tammikuusta 2020 
joulukuuhun 2021.

USD/unssi EUR/unssi
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rällä painotetusta keskihinnasta vuoden 2021 yhtiökokouspäivää 
edeltävältä 10 kaupankäyntipäivältä. Ruotsin lakia sovellettaessa 
osakkeiden merkintähinta ei kuitenkaan saa olla osakkeiden ni-
mellisarvoa alhaisempi. Lisätietoja on liitetiedossa 17 ja 24.

Vaihtovelkakirjalainasopimus
Yhtiö voi nostaa vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisen 6 
miljoonan euron yhteissumman kolmessa 2 miljoonan euron 
erässä, jotka LDA Capital on sitoutunut merkitsemään ja mak-
samaan. Endomines on sitoutunut laskemaan liikkeeseen vähin-
tään kaksi erää, tai yhteensä 4 miljoonaa euroa, ensimmäisten 
12 kuukauden kuluessa. Vaihtovelkakirjalainan ensimmäinen erä 
toteutettiin 4.1.2022. Lyhin nostojakso lainaerien välillä määräy-
tyy Endominesin osakkeen vaihtomäärän perusteella. Yhtiö voi 
laskea seuraavan erän liikkeeseen, kun LDA Capital on vaihtanut 
edellisen lainaerän kokonaisuudessaan osakkeiksi. Vaihtovelka-
kirjoille ei kerry korkoa, ja LDA Capital konvertoi lainan osakkeiksi 
18 kuukauden kuluessa sen käyttämisen jälkeen. LDA Capital voi 
vaihtaa vaihtovelkakirjat osakkeiksi laina-aikana. Muuntokurs-
si määritellään seuraavasti: 85 % yhtiön osakkeen päivittäisestä 
kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta vaihtovaatimuk-
sen päivää edeltävien 15 kaupankäyntipäivän aikana (85 % 15-day 
VWAP). Ruotsin lakia sovellettaessa vaihtohinta ei kuitenkaan saa 
olla osakkeiden nimellisarvoa alhaisempi. 

Emoyhtiö Endomines AB 
Emoyhtiön liiketoiminnan kulut olivat 22,2 MSEK (17,4), josta 20,4 
MSEK (15,9) koostui muista liiketoiminnan kuluista, mukaan lukien 
konsernin toimitusjohtajan kulut sekä tilintarkastus- ja tilinpää-
töspalvelut. Henkilöstökulut, koostuen pääosin hallituksen palk-
kioista, olivat 1,8 MSEK (1,4). Toukokuusta 2017 lähtien emoyhtiö 
on vastannut kaikista konsernin toimitusjohtajan kustannuksista.

Endomines AB:ssä kirjattiin arvonalentuminen Endomines Id-
aho LLC:hen kohdistuvista konsernin sisäisistä saamisista viimei-
sellä kvartaalilla rahavirtaa tuottavan yksikön arvioinnin yhteydes-
sä. Arviointi osoitti, että saamiset olivat yliarvostettuja. Näin ollen 
yhtiö kirjasi konsernin sisäisen 53 MSEK:n arvonalentumisen.

Käteisvarat vuoden 2021 lopussa olivat 9,4 MSEK (10,3).
Lisätietoja on emoyhtiön tuloslaskelmassa ja emoyhtiön taseessa.

Herkkyysanalyysi
Konsernin kultatuotot ovat USD-määräisiä, ja kullan tuotanto-
kustannukset ovat toistaiseksi olleet pääasiassa euroina. Euro-

määräiset tuotot ovat siten herkkiä sekä kullan hinnan että USD-
EUR-kurssin vaihteluille. Herkkyysanalyysi taseen kannalta löytyy 
raportin lopusta, ks. liitetieto 30. 

Lisätietoja
Endominesin toiminnan riskit
Kaikille kaivos- ja malminetsintäyrityksille aiheutuu esimerkiksi 
teknisiä, kaupallisia, ympäristöllisiä ja rahoituksellisia riskejä. Eri-
laiset olosuhteet voivat viivästyttää tai estää malmiesiintymien 
hyödyntämisen ja siten vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudel-
liseen tulokseen ja maksuvalmiuteen. Koronapandemia aiheutti 
myös vuonna 2021 haasteita Fridayn kaivoksen toiminnalle Yh-
dysvalloissa sekä Pampalon kaivoksen toiminnalle Suomessa. Li-
säksi kansainvälinen toiminta, Endominesin tapauksessa toiminta 
Yhdysvalloissa, voi altistaa yhtiön erilaisille valuuttariskeille sekä 
riskeille, jotka syntyvät ulkomaisten lainkäyttöalueiden liiketoi-
minnallisista tai oikeudellisista vaatimuksista. Yhtiön johto seu-
raa, arvioi ja hallinnoi riskejä aktiivisesti.

Koronapandemia levisi nopeasti, ja tartuntojen määrä oli mer-
kittävä. Endomines on seurannut koronavirustilannetta ja pyrki-
nyt torjumaan sen vaikutuksia monin toimenpitein, joilla henkilös-
tön terveyttä on pyritty suojelemaan (esimerkiksi turvaetäisyydet 
työssä ja tauoilla, oireilevien työntekijöiden pysyminen kotona 
jne.). Toimenpiteiden tarkoituksena on myös turvata materiaa-
litoimitukset kriittisille tuotantoprosesseille. Kaivostoiminta on 
luokiteltu yhteiskunnallisesti tärkeäksi ja välttämättömäksi liike-
toiminnaksi Idahon osavaltiossa Yhdysvalloissa. Endominesilla 
on myös ollut mahdollisuus hakea esimerkiksi palkanmaksutu-
kea Yhdysvalloissa säädettyjen liittovaltion avustusdirektiivien 
mukaisesti. Endomines noudattaa edelleen virallisia linjauksia ja 
neuvoja ja tekee samalla kaikkensa voidakseen jatkaa liiketoimin-
taansa parhaalla ja turvallisimmalla mahdollisella tavalla työnteki-
jöiden terveyttä vaarantamatta.

Viimeaikainen kehitys Ukrainassa on myös lisännyt epävar-
muutta erityisesti Euroopassa. Tämänhetkiset pakotteet ovat 
vaikuttaneet raaka-aineiden, kuten polttoaineiden, räjähteiden 
ja teräksen hintoihin. Endominesin johto toteuttaa tarvittavia toi-
mia, jotta raaka-aineiden saanti ja tuleva tuotanto voidaan var-
mistaa. Raaka-aineiden tulevia kustannustasoja on tällä hetkellä 
hyvin vaikea arvioida.

Lähipiiritapahtumat
Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota hallitustyöskentelystä. 
Lisätietoja hallituksen palkkioista on tämän raportin lopussa lii-
tetiedossa 5. 

Osaketiedot 
Endominesin osakepääoma ja osakkeet
Endomines AB:n osakepääoma 31.12.2021 oli 451 587 892 SEK, 
osakkeiden määrä 225 793 946 ja osakekohtainen nimellisar-
vo noin 2 SEK. Endominesin yhtiöjärjestyksen mukaan osa-
kepääoman on oltava vähintään 300 000 000 SEK ja enintään 
1 200 000 000 SEK.

Tilikauden jälkeen Endomines AB:n osakkeiden ja äänien 
määrä nousee 34 154 432 osakkeella ja osakepääoma 68 308 864 
SEK:lla tammikuussa ja helmikuussa 2022 toteutettujen osakean-
tien seurauksena. Näiden osakkeiden rekisteröinnin jälkeen En-
dominesin äänimäärä on 259 948 378 ja osakepääoma 519 896 756 
SEK.

Osakemarkkinoilla vuoden 2021 aikana vaihdettujen osakkei-
den kokonaismäärä oli 139,3 miljoonaa, mikä vastaa 120,2 prosent-
tia 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 prosent-
tia 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.

Ehdotus palkitsemisesta ja muista yhtiön johdon työsuh-
de-ehtojen ohjeistuksen päättämisestä  
Yhtiön johdon palkkausta koskevien ohjeiden mukaisesti Endo-
minesin on sovellettava markkinaperusteisia palkkatasoja ja työ-
suhteen ehtoja voidakseen rekrytoida ja pitää yllä johtoa, jolla on 
korkea pätevyys ja kyky saavuttaa asetetut tavoitteet, joiden tar-
koituksena on edistää yhtiön pitkäaikaista toimintaa ja arvonluon-
tia. Palkka koostuu kiinteästä palkasta, muuttuvasta palkkiosta, 
osakepohjaisista kannustinohjelmista, sekä muista eduista ja 
eläkkeestä. Muuttuva palkkio maksetaan selkeästi määriteltyjen 
tavoitteiden ja tulosten perusteella, ja se on rajoitettu suhteessa 
kiinteään palkkaan.  
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2022
Osakkeiden luku-

määrä % Maakoodi

1 JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY                      32 469 393 12,43 FI

2 CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY                 31 455 854 12,04 LU

3 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE               29 387 519 11,25 LU

4 NORDEA BANK ABP                                 16 323 415 6,25 FI

5 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)         12 149 797 4,65 FI

6 EVLI PLC                                        11 713 412 4,48 FI

7 MARIATORP OY                                    8 000 000 3,06 FI

8 WIPUNEN VARAINHALLINTA OY                       7 700 000 2,95 FI

9 K22 FINANCE OY                                  5 103 669 1,95 FI

10 AKTIA PANKKI OYJ                                  4 130 050 1,58 FI

11 LDA CAPITAL LIMITED                             3 579 168 1,37 VG

12 TALOUSTIETO INCREMENTUM OY                      3 290 200 1,26 FI

13 KAKKONEN KARI HEIKKI ILMARI                     3 085 366 1,18 FI

14 SUOKAS PETRI                                    2 589 494 0,99 FI

15 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY                          2 286 532 0,88 SE

16 CITIBANK EUROPE PLC                             2 049 335 0,78 FI

17 EHRNROOTH HELENE MARGARETA                      2 000 000 0,77 FI

18 SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY                1 930 002 0,74 LU

19 EYEMAKER'S FINLAND OY                           1 852 381 0,71 FI

20 AVANZA PENSION                                  1 803 324 0,69 FI

21 HIETAMOOR OY                                    1 666 667 0,64 FI

22 HAGA INGMAR                                     1 505 710 0,58 FI

23 OY Q & A CONSULTING AB                          1 500 000 0,57 FI

24 ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK FILIAL      1 417 865 0,54 SE

25 DRUMBO OY                                       1 400 000 0,54 FI

Välisumma 190 389 153 72,88

Muut osakkeenomistajat 70 809 225 27,12

Osakkeiden lukumäärä yhteensä 261 198 378 100

Osakkeet maakoodeittain 

FI 180 159 637 68,97

SE 12 937 581 4,95

Muut 68 101 160 26,08

 261 198 378 100

Nimitysvaliokunta
Endomines AB:n nimitysvaliokuntaan kuuluvat Ingeborg Åkermarck 
(puheenjohtaja) Wipunen Varainhallinta Oy:n / Mariatorp Oy:n edus-
tajana, Kyösti Kakkonen Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n ja K2 Oy:n 
edustajana ja Ingmar Haga Endomines AB:n puheenjohtajana. Lisä-
tietoja löytyy verkkosivujen osiosta hallinnointi/nimitysvaliokunta.

Lisätietoja on verkkosivuston osiossa Hallinnointi/Nimitysva-
liokunta.

Tuotantoennuste ja tulevaisuudennäkymät vuodelle 2022: 
Pampalon maanalaiset kaivoskehitysprojektit saavuttivat kaikki 
kriittiset välitavoitteet vuonna 2021. Vinotunneli saavutti uuden 
tuotantoalueen pohjan syyskuussa, ja malmintuotanto kaivoksen 
kehittämisestä aloitettiin marraskuussa. Rikastamon huolto-oh-
jelma toteutettiin onnistuneesti, ja koeajot aloitettiin joulukuus-
sa. Myös ensimmäinen rikaste-erä toimitettiin tammikuussa 2022. 
Yhtiö tiedotti tammikuussa 2022, että rikastamon täysi tuotan-
tokapasiteetti saavutetaan arviolta vuoden 2022 ensimmäisellä 
kvartaalilla, ja tämä on toteutunut. Endomines arvioi, että Pam-
palon kaivos tuottaa täydellä kapasiteetilla 10 000–11 500 unssia 
kultaa vuodessa. 

Kesällä ja syksyllä 2021 Endomines aloitti Orogranden rikasta-
mon modernisoinnin sekä malminetsinnän ja tuotannon käynnis-
tyksen Fridayn kaivoksella Yhdysvaltain Idahossa. Malmintuotan-
toa ja rikastamon käynnistystä jatkettiin vuoden 2021 viimeisellä 
kvartaalilla. Koska lisää maanalaisia timanttikairauksia oli tehtävä 
suunnittelutarkoituksessa, kaivoksen toiminta keskeytettiin väli-
aikaisesti, jotta kairausohjelmaan pystyttiin panostamaan täysi-
määräisesti. Tämän vuoksi Fridayn kaivoksen tuotantoennustetta 
aiotaan tarkistaa, ja uusi tuotantoennuste on saatavilla vasta, kun 
kairausohjelman tulokset ovat valmistuneet.

Likviditeettikehitys tulevaisuudessa 
Yhtiön pitkän tähtäimen kasvustrategia, eli seuraavien hankkei-
den kehittäminen sekä malminetsintä- ja kaivoskehitystoiminta, 
edellyttävät rahoituksen saatavuutta. Hallitus ja johto ovat aktiivi-
sesti mukana jatkamassa uuden rahoituksen etsimistä, jotta yhtiö 
voi toteuttaa pitkän aikavälin kasvustrategiaansa. Endomines Fin-
land Oyj tiedotti lisäksi 26.11.2021, että yhtiö on tehnyt suomalais-
ten sijoittajien kanssa sopimuksen kattavasta rahoituspaketista, 
yhteissummaltaan 2,5 MEUR.  Yhtiö tiedotti 4.1.2022 suunnatusta 
2,0 MEUR:n vaihtovelkakirjalainasta LDA Capitalille. Yhtiö tiedotti 
18.2.2022 kokonaan taatusta suunnatusta 6,0 MEUR:n osakean-
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nista velkakirjojen haltijoille. Tuotto on tarkoitus käyttää velkakir-
jojen lunastuksen lisäksi kaivostoiminnan kehittämiseen. 

Tämä rahoitusjärjestely sekä muut aiemmin sovitut nykyiset 
järjestelyt ja liiketoiminnan kasvaneet myyntituotot vahvistavat 
yhtiön taloudellista asemaa ja mahdollistavat kaivostoiminnan 
kehittämisen sekä kaivos-, malminetsintä- ja projektikehityspor-
tfolion kasvattamisen vuonna 2022. Yhtiö seuraa myös aktiivisesti 
uusia rahoitusmahdollisuuksia, jotka mahdollistavat malminetsin-
nän ja kaivostoiminnan nopeamman kehittämisen.

Hallinnointi
Hallinnointiraportti on erillisenä raporttina, joka alkaa seuraaval-
ta sivulta.

Ehdotus tappioiden käsittelystä 
Varsinaisen yhtiökokouksen käytettävissä on SEK:
Ylikurssirahasto 966 830 479
Edellisten vuosien tappio -715 396 633
Tilikauden tulos -272 166 250

Yhteensä  -20 732 404

Yhtiökokous 2022
Varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 24. toukokuuta 2022. 
Hallitus ilmoittaa yhtiökokouksesta myöhemmin.

Muun liiketoiminnan osalta viitataan alla olevaan tuloslaskel-
maan ja taseeseen, rahavirta-analyyseihin, liitetietoihin ja niihin 
liittyviin kommentteihin. Ellei toisin mainita, määrät ovat tuhansi-
na Ruotsin kruunuina (tuhatta SEK).

ENDOMINES AB (PUBL) VUOSIKERTOMUS 2021 I 19

ENDOMINES AB (PUBL) VUOSIKERTOMUS 2021 I 19

TOIMINTAKERTOMUS HALLINNOINTIRAPORTTI KONSERNIN TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUSLIITETIEDOT



ENDOMINES HALLINNOINTIRAPORTTI 2021

Tämä hallinnointiraportti kuvaa Endominesin hallinnointia, mu-
kaan lukien toiminnan johtamista ja ohjaamista sekä taloudellisen 
raportoinnin sisäistä valvontaa. Endominesin hallinto- ja ohjaus-
järjestelmän tavoitteena on luoda hyvät olosuhteet aktiiviselle ja 
vastuulliselle omistamiselle, asianmukaiselle vastuunjaolle yhtiön 
eri toimintojen kesken ja hyvälle viestinnälle kaikkien sidosryhmi-
en kanssa.

Ruotsin hallinnointikoodi
Endominesin hallinnointi perustuu Ruotsin lainsäädäntöön, Ruot-
sin pörssilistattujen yhtiöiden hallinnointikoodiin (”Code”), NAS-
DAQ OMX Tukholman liikkeellelaskijoiden määräyksiin sekä yhti-
ön laatimiin ja hyväksymiin sisäisiin ohjeisiin ja toimintaohjeisiin.

Endomines ei ilmoita poikkeuksia koodista.

Hallituksen valtuuttaminen 
päättämään osakeannista, 
merkintäoikeuksista ja/tai 
vaihtovelkakirjoista
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen hyväksymällä valtuut-
taa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, merkintäoikeuk-
sien ja/tai vaihtovelkakirjojen antamisesta siten, että valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Kyseiset 
valtuutukset saavat johtaa enintään kahdenkymmenen (20) pro-
sentin korotukseen Endominesin osakepääomassa verrattuna 
varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan mukaiseen osakepää-
omaan. Hallitus valtuutetaan päättämään uusista anneista yhdes-
sä tai useammassa erässä käteismaksua, saatavan kuittaamista 
tai apporttimaksua vastaan. Osakkeiden osalta merkintähinnan 
tulee vastata osakkeen markkinahintaa mahdollisin tavanomaisin 
alennuksin. Peruste osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poikkeamiselle on mahdollistaa suunnatut osakeannit pääosin 
strukturoitujen transaktioiden mahdollistamiseksi ja mahdollis-
taa yhtiölle pääoman hankkiminen, siten edistäen Endominesin 
mahdollisuuksia luoda lisäarvoa kaikille osakkeenomistajille. 
Hallitus voi käyttää valtuutusta päättää suunnatusta osakeannis-

ta yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien merkin-
täetuoikeudesta poiketen LDA Capital Limitedille tai sen konser-
niyhtiölle tai näistä jommankumman nimittämälle taholle. 

Osakepääoma ja osakkeenomistajat
Endominesin osakepääoma 31.12.2021 oli 451 587 892 SEK jaet-
tuna 225 793 946 osakkeeseen ja samaan määrään ääniä. Suuri 
osa osakkeista on edunvalvojien omistuksessa. Kolme suurinta 
osakkeenomistajaa, joiden nimellisarvo on yli 10 prosenttia osak-
keista, edustavat useita eri osakkeenomistajia.  

Osakkeiden 
lukumäärä Omistus (%)

CLEARSTREAM BANKING S.A. 31 463 290 13,93

NORTHERN TRUST GLOBAL 
SERIES 29 273 229 12,96

JOENSUUN KAUPPA JA KONE 
OY       24 666 051 10,92

Tuoreimmat tiedot Endominesin omistajarakenteesta ovat saata-
villa yhtiön verkkosivuilla. 

Varsinainen yhtiökokous
Ruotsin osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on yhtiön korkein 
päätöksentekoelin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat käyt-
tävät äänioikeuttaan avainkysymyksissä, kuten taseiden ja tu-
loslaskelmien laatimisessa, yhtiön liikevoittoa koskevissa asioissa, 
vastuuvapauden myöntämisessä hallitukselle ja toimitusjohta-
jalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisessa, sekä 
palkkioiden määrittämisessä hallitukselle ja tilintarkastajille. Var-
sinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiö-
kokouksia.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen tai ylimääräiseen yhtiö-
kokoukseen, joissa käsitellään yhtiöjärjestyksen muutoksia, on 
annettava aikaisintaan kuusi ja viimeistään neljä viikkoa ennen 
yhtiökokousta. Kutsu muuhun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 
on annettava aikaisintaan kuusi ja viimeistään kolme viikkoa en-

nen kokousta. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen 
ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan Post- och Inrikes 
Tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivuilla. Kutsun julkaisusta 
ilmoitetaan Svenska Dagbladetissa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siinä ääntään 
on kaikilla osakkeenomistajilla, jotka on suoraan rekisteröity Eu-
roclear Sweden AB:n pitämään osakerekisteriin viisi arkipäivää 
ennen yhtiökokousta ja jotka ovat ilmoittaneet aikomuksestaan 
osallistua (mahdollisten avustajien kanssa) viimeistään kutsussa 
ilmoitettuun päivämäärään ja kellonaikaan mennessä. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää ääntään osake-
omistustaan vastaavasti on kaikilla osakkeenomistajilla, joiden 
osakkeet ovat hallintarekisteröityjä Euroclear Finland Oy:ssä, 
jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n laatimaan väliaikaiseen 
osakasluetteloon ja jotka ovat ilmoittaneet aikovansa osallistua 
yhtiökokoukseen (mahdollisten avustajien kanssa) kutsussa ilmoi-
tettuun päivämäärään ja kellonaikaan mennessä. 

Varsinainen yhtiökokous 2021
Yhtiökokouksessa 10. kesäkuuta 2021 päätettiin seuraavista:

Endomines AB:n voitonjako ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön sekä konsernin tuloslaskelman ja 
taseen tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti, ettei osinkoa makse-
ta ja että yhtiön varat, 89 682 965 SEK, siirretään kirjanpidollisesti 
eteenpäin. 

Yhtiökokous myönsi yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjoh-
tajalle vastuuvapauden vuodelta 2020.

Hallituksen kokous
Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä ilman 
varajäseniä. Yhtiökokous päätti nimityslautakunnan ehdotuk-
sesta, että Jeremy Read ja Ingmar Haga valitaan uudelleen hal-
litukseen ja uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Eeva Ruokonen, 
Markus Ekberg ja Jukka-Pekka Joensuu. Ingmar Haga valittiin 
uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
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Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 
pysyy muuttumattomana 350 000 Ruotsin kruunussa, ja että mui-
den hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina 
200 000 Ruotsin kruunussa per hallituksen jäsen kuitenkin siten, 
että yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta 
palkkioita. Yhtiökokous päätti edelleen, että vuosipalkkio halli-
tuksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa palkitse-
misvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvalli-
suusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ollen 25 000 Ruotsin 
kruunua per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen 
jäsen toimii. Tarkastusvaliokunnan ja tekniikka- ja turvallisuus-
valiokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin 50 000 
Ruotsin kruunua. 3 000 Ruotsin kruunun suuruinen kokouspalkkio 
päätettiin maksaa jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta 
per kokoukseen osallistunut jäsen.

Ohjeet ylimmän johdon palkitsemisesta
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ylimmän 
johdon palkitsemisohjeista.

Yhtiökokous 2022
Endominesin hallitus lähettää kutsun varsinaiseen yhtiökokouk-
seen myöhemmin. Yhtiökokous on tarkoitus pitää 24. toukokuuta 
2022.

Nimitysvaliokunta
Vuoden 2021 yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan muodos-
tamisesta seuraavan vuoden yhtiökokoukseen asti. Nimitysva-
liokunnan tehtävänä on muun muassa antaa seuraavassa yh-
tiökokouksessa ehdotus hallituksen jäsenten ja ehdokkaiden 
lukumäärästä sekä palkkiosta hallitukselle ja tilintarkastajille. Ni-
mitysvaliokunnan valintaa on kuvattu tarkemmin alla.

Nimitysvaliokunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista kaksi 
edustaa suurimpia osakkeenomistajia ja kolmas on hallituksen 
puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ottaa syksyn 2021 aika-
na yhteyttä 31. elokuuta 2021 laskettujen äänten perusteella suu-
rimpiin osakkeenomistajiin nimitysvaliokunnan perustamiseksi. 
Suurimmilla osakkeenomistajilla on kullakin oikeus nimetä edus-
taja, joka yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa muodostaa 
nimitysvaliokunnan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 

saakka. Nimitysvaliokunnan kokoonpano julkaistaan yhtiön verk-
kosivuilla heti nimityksen jälkeen ja viimeistään kuusi kuukautta 
ennen yhtiökokousta.

Nimitysvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava riippu-
mattomia yhtiöstä ja sen johdosta, ja ainakin yhden jäsenen on 
oltava riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai 
tarvittaessa osakasryhmästä, jos he tekevät yhteistyötä yhtiön 
johdon kanssa. Toimitusjohtajaa tai muuta johtoryhmän jäsentä 
ei tule nimittää valiokuntaan, eikä valiokunnan enemmistö saa 
koostua hallituksen jäsenistä.

Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 
Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla nimitysvaliokunnan puheen-
johtaja. Jos jäsen lähtee nimitysvaliokunnasta ennen työn valmis-
tumista, korvaavan jäsenen nimittää tarvittaessa osakkeenomis-
taja, jota lähtevä jäsen edusti, tai mikäli osakkeenomistuksessa 
on tapahtunut muutoksia, nimityksen tekee uusi enemmistöosa-
kas. Jos nimitysvaliokunnan toimikauden aikana yksi tai useam-
pi nimitysvaliokunnan jäsenten edustama osakkeenomistaja ei 
enää kuulu äänestyksessä suurempiin osakkeenomistajiin, näitä 
osakkeenomistajia edustavien jäsenten on luovuttava paikastaan 
valiokunnassa, jotta uudet enemmistöön kuuluvat osakkeen-
omistajat pääsevät nimittämään edustajansa. Ellei erityisiä syitä 
ole, nimitysvaliokunnan kokoonpanoon ei tehdä muutoksia, jos 
omistusosuudessa on tapahtunut vain marginaalisia muutoksia 

tai muutos tapahtuu alle kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta, 
joka käsittelee valiokunnan kokoonpanoa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on laatia yhtiökokoukselle 
ehdotukset hallituksen jäsenten ja valittavien ehdokkaiden lu-
kumäärästä, hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista, valiokun-
tatyöstä maksettavista palkkioista, hallituksen kokoonpanosta, 
hallituksen puheenjohtajasta, yhtiökokouksen puheenjohtajasta, 
nimitysvaliokuntaa koskevista päätöksistä sekä tarvittaessa tilin-
tarkastajien valinnasta.

Nimitysvaliokunta 2021
Nimitysvaliokuntaan on valittu seuraavat jäsenet vuoden 2022 
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti: Ingeborg Åkermarck (pu-
heenjohtaja) Wipunen Varainhallinta Oy:n / Mariatorp Oy:n ni-
meämänä, Kyösti Kakkonen K22 Finance Oy:n / Joensuun Kauppa 
ja Kone Oy:n nimeämänä ja Ingmar Haga Endomines AB:n halli-
tuksen puheenjohtajana.

Yhtiön hallitus
Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Yhtiöjärjes-
tyksen mukaan Endominesin hallitukseen kuuluu vähintään kolme 
ja enintään kahdeksan jäsentä ja enintään neljä varajäsentä. Jä-
senet nimitetään enintään vuodeksi kerrallaan. Yhtiön toimitus-

Hallituksen kokoonpano ja läsnäolo 
kokouksissa vuonna 2021 Valintavuosi

Hallituksen 
kokous

Tarkastus- 
valiokunta Palkitsemisva-

liokunta

Teknologia-, 
ympäristö- 

ja turvallisuus-
valiokunta

Riippumaton 
jäsen

Ingmar Haga 2018 18 2                       Joka viikko Kyllä

Jeremy Read*) 2019 18 5 Ei*)

Eeva Ruokonen 2021 18 2 Kyllä

Markus Ekberg 2021 18 Joka viikko Kyllä

Jukka-Pekka Joensuu 2021 18 4 Kyllä

Kokousten lukumäärä enintään yhteensä

*)  Ei riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta TVL Gold LLC:stä, jonka pääomistaja on Greg Smith, entinen Endomines AB:n (publ) toimitusjohtaja. Jeremy Read 
toimii tällä hetkellä Greg Smithin perheyrityksen Wentworth-Capitalin toimitusjohtajana Lontoossa.
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johtajan ei tule olla hallituksen jäsen. Endominesin hallitukseen 
kuuluu neljä jäsentä. 

Hallituksen tehtävät ovat seuraavat: vastuu yhtiön asioiden or-
ganisoinnista ja johtamisesta, varmistaa että yhtiön organisaatio 
suunnitellaan siten, että kirjanpitoa, varainhoitoa ja yhtiön talou-
dellisia olosuhteita seurataan tyydyttävällä tavalla, sekä yhtiön ja 
konsernin taloudellisen tilanteen jatkuva arviointi. Hallitus vastaa 
yhtiön organisaatiosta ja johtamisesta osakkeenomistajille.

Hallitus vahvistaa hallituksen työjärjestyksen ja toimitusjohta-
jan ohjeet. Hallitus päättää myös muutoksista hyväksyttyyn työ-
järjestykseen ja toimitusjohtajan ohjeisiin. 

Hallituksen riippumattomuus
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön 
ja yhtiön johtoon. Jeremy Read ei ole riippumaton yhtiön merkit-
tävästä osakkeenomistajasta TVL Goldista.

Valiokunnat
Hallitus on perustanut kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokun-
nan, tarkastusvaliokunnan ja teknologia-, ympäristö- ja turvalli-
suusvaliokunnan, joiden tehtävänä on laatia kysymyksiä kunkin 
vastuualueelta. 
 
Palkitsemisvaliokunta
Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja ylimmän 
johdon palkkioita ja muita työsuhde-ehtoja koskevia kysymyksiä. 
Palkitsemisvaliokunta esittää hallitukselle ehdotuksia erityisesti 
yhtiön johdon palkitsemisperiaatteista, palkitsemisesta ja muista 
työsuhde-ehdoista.  Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Ingmar 
Haga (puheenjohtaja) ja Eeva Ruokonen.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta vastaa hallituksen avustamisesta yhtiön ta-
loudellisen raportoinnin laadunvarmistuksessa, sisäisessä val-
vonnassa ja riskienhallinnassa. Tämän lisäksi tarkastusvaliokunta 
tarkastaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, tapaa sään-
nöllisesti yhtiön tilintarkastajaa, seuraa tilintarkastajia riippumat-
tomasti, arvioi tarkastustoimintaa ja avustaa nimitysvaliokuntaa 
tilintarkastajien ehdotusten laatimisessa ja heidän palkkioidensa 
määrittämisessä.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jeremy Read (puheenjoh-
taja) ja Jukka-Pekka Joensuu.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa.

Teknologia-, ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta 
Teknologia-, ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan tehtävänä on 
avustaa hallitusta tarkastelemalla malminetsintä- ja poraussuun-
nitelmia sekä toimia yleisenä neuvonantajana teknologiaan, ym-
päristöön ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunnan 
jäsenet ovat Markus Ekberg (puheenjohtaja) ja Ingmar Haga.  
Valiokunta on vieraillut yhtiön kaivoksilla ja projekteissa vuoden 
aikana.

Hallituksen työskentely vuonna 2021
Hallitus kokoontui kalenterivuoden 2021 aikana 18 kertaa. 

Jotta hallitus saisi käsityksen päivittäisestä liiketoiminnasta, 
se pyrkii vierailemaan vähintään kerran vuodessa jossakin kaivok-
sessa. Vuonna 2021 hallitus vieraili Pampalon kaivoksessa. 

Säännöllisissä kokouksissa käsitellään toimitusjohtajan toimin-
taraportteja, jotka liittyvät mm. yhtiön taloudelliseen asemaan 
ja rahoitustilanteeseen, turvallisuuteen, tuotantoon ja toiminnan 
kehittämiseen. Lisäksi tarkastellaan kvartaali-, osavuosi- sekä 
vuosikatsauksia. Lisäksi hallitus on vuoden aikana käsitellyt muun 
muassa seuraavia kysymyksiä: 

• Tammikuu: Ylimääräinen yhtiökokous ja päätös suunnatusta 
osakeannista 

• Helmikuu: Tilinpäätöstiedote 
• Maaliskuu: Rahoitus- ja transaktioasiat

• Huhtikuu: Vuosikertomus ja rahoitusasiat

• Toukokuu: Osavuosikatsaus, rahoitusasiat (LDA Capital), koti-
paikan vaihtoa koskevat asiat sekä uuden väliaikaisen toimitus-
johtajan nimitys

• Kesäkuu: Hallituksen järjestäytymiskokous vuoden 2012 yhtiö-
kokouksen jälkeen, jossa käsiteltiin hallitusten ja valiokuntien 
työjärjestykset, valiokuntien jäsenten valinta, toimitusjohtajan 
ohjeet, kokousaikataulut vuodelle 2021

• Elokuu: Puolivuotisraportti, projektien päivitys ja vierailu Pam-
palon kaivoksella

• Syyskuu: Kotipaikan vaihtoa koskevat asiat

• Lokakuu: Rahoitusasiat sekä uuden väliaikaisen toimitusjohta-
jan nimitys 

• Marraskuu: osavuosikatsaus, rahoitusasiat, kotipaikan vaihtoa 
koskevat asiat sekä uuden toimitusjohtajan nimitys

• Joulukuu: Rahoitusta ja kotipaikan vaihtoa koskevat asiat

Vuoden aikana hallitus suoritti arvioinnin työstään puheenjohta-
jan johdolla. Arvioinnilla on varmistettu, että sääntöjen perusta-
voitteita on noudatettu ja hallituksen puheenjohtaja on ilmoitta-
nut tuloksista nimitysvaliokunnalle.

Toimitusjohtaja ja muu ylempi johto
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön johtamisesta ja kehittämisestä hal-
lituksen kanssa ja vastaa yhtiön asioiden päivittäisestä johtami-
sesta. Toimitusjohtaja vastaa kaikista päätöksistä, joita vaaditaan 
yhtiön toiminnan kehittämiseksi osakeyhtiölain, hallituksen vah-
vistaman liiketoimintamallin, yhtiön talousarvion, toimitusjohta-
jan työjärjestyksen sekä muiden hallituksen antamien säännösten 
ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan on suoritettava tarvitta-
vat toimenpiteet varmistaakseen, että yhtiön kirjanpito on lain-
mukainen ja yhtiön varoja hoidetaan tyydyttävällä tavalla.

Endominesin toimitusjohtaja ja hallitus valmistelevat yhdessä 
toimitusjohtajan tehtäviä ja raportointivelvollisuuksia koskevan 
työjärjestyksen. Toimitusjohtajan ohjeet vahvistetaan vuosittain 
hallituksen kokouksessa heti yhtiökokouksen jälkeen.

Palkkiot
Periaatteet ja ohjeistus
Yhtiökokous päättää palkkioista hallitukselle. Palkkioita ei mak-
seta tytäryhtiöiden hallitusten tehtävistä. Endominesin palkkalis-
toilla oleville hallituksen jäsenille ei makseta lisäpalkkioita halli-
tustyöstä. Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkiot päättää 
hallitus palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella. Yhtiö on 
päättänyt alla olevista ohjeista ylimmän johdon palkitsemiseksi: 

Palkkiot hallitukselle
Hallituksen palkkiot, mukaan lukien palkkiot valiokuntatyöstä, 
olivat vuonna 2021 yhteensä 1 217 000 SEK, joka jakautui halli-
tukselle vuosikertomuksen 2021 liitetiedossa 5 kuvatulla tavalla. 
Päätetyt palkkiot hallituksen jäsenille, ks. Yhtiökokous 2021.

Palkkiot johdolle
Ylimmän johdon Marcus Ahlströmin, Seppo Tuovisen ja Vern 
Langdalen kokonaispalkka vuonna 2021 oli 5 874 000 SEK. Kor-
vauksiin sisältyy peruspalkka, bonus, muut edut ja eläkemenot. 
Kokonaiskorvauksen perustana on kiinteä palkka, jonka on oltava 
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suhteessa johtajan velvollisuuksiin ja valtuuksiin. Muita etuja ovat 
pääasiassa työsuhdeauto ja -puhelin. Ylimmälle johdolle makset-
tavat palkkiot on kuvattu yksityiskohtaisesti vuosikertomuksen 
2021 liitetiedossa 5. 

Osakkeet ja osakepohjaiset kannustinohjelmat
Kannustinohjelmia ei tällä hetkellä ole olemassa.

Tilintarkastus
Tilintarkastaja tarkistaa yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen yhdessä hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa. Kunkin ti-
likauden jälkeen tilintarkastajan on toimitettava yhtiökokoukselle 
yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset.

Yhtiökokous nimittää tilintarkastajan vuosittain. Endomines 
AB:n tilintarkastajana on ylimääräisestä yhtiökokouksesta 16. 
joulukuuta 2005 lähtien toiminut PricewaterhouseCoopers AB, 
Torsgatan 21, 113 97 Tukholma. KHT-tilintarkastaja Anna Rozh-
destvenskaya on toiminut päätilintarkastajana vuoden 2020 yh-
tiökokouksesta lähtien. PricewaterhouseCoopers AB valittiin uu-
delleen tilintarkastajaksi vuoden 2021 yhtiökokouksessa kaudelle, 
joka päättyy yhtiökokoukseen 2022. Kalvinit Oy:n, Endomines 
Oy:n ja Endomines Finland Oyj:n tilintarkastajana on vuodesta 
2009 lähtien toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuulli-
sena tilintarkastajana Panu Vänskä vuodesta 2021 lähtien.

Tilintarkastaja osallistui vuoden aikana kaikkiin viiteen tarkas-
tusvaliokunnan kokoukseen. Yhtäkään kokousta ei pidetty ilman 
yhtiön johtoa.

Palkkiot Endomines-konsernin tilintarkastajille maksetaan 
hyväksyttyjen tilien mukaisesti. Vuoden 2021 aikana Endomines 
AB:n tilintarkastajalle PricewaterhouseCoopers AB:lle maksettiin 
korvausta 1 875 000 SEK, josta 295 000 SEK liittyi muihin toimek-
siantoihin kuin tilintarkastukseen. Suomalaisten tytäryhtiöiden 
tilintarkastajalle PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksettiin kor-
vausta 209 000 SEK, joka liittyi kokonaisuudessaan tilintarkastus-
tehtäviin.

Taloudellinen raportointi ja sisäinen 
valvonta
Nykyisen lainsäädännön, pörssisääntöjen ja muiden ajankohtais-
ten säännösten mukaisesti yhtiö pyrkii toimittamaan säännöllises-

ti tarkkoja, luotettavia ja ajantasaisia taloudellisia tietoja. Talou-
delliset tiedot julkaistaan säännöllisesti seuraavissa muodoissa: 
• vuosikertomus 

• osavuosikatsaukset

• lehdistötiedotteet, jotka sisältävät uutiset ja tiedot merkittävis-
tä tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa osakekurssiin. 

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu taloudellisen 
raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallituksen tehtävä on kirja-
ta, miten yhtiön taloudellisen raportoinnin laatu varmistetaan ja 
miten yhtiö kommunikoi tilintarkastajan kanssa. Hallitus on myös 
nimittänyt tarkastusvaliokunnan, jonka tehtäviin kuuluu taloudel-
lisen raportoinnin sekä sisäisten ja ulkoisten tilintarkastajien työn 
valvonta.

Endominesin taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta on 
suunniteltu vastaamaan ulkoisen raportoinnin korkeaa luotetta-
vuutta. Konsernissa taloudellisen raportoinnin sisäiseen valvon-
taan kuuluvat: tehokkaan ja luotettavan hallinnon, osto- ja myyn-
tikirjanpidon sekä muiden tulojen ja rahoituksen kirjanpidon 
varmistaminen.

Endominesin valvontaympäristö muodostaa puitteet suun-
tautumiselle ja yhtiökulttuurille, jonka yhtiön hallitus ja johto 
kommunikoivat organisaatiolle. Sisäinen ohjaaminen ja valvonta 
vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti on etusijalla johtamistyös-
sä. Endominesin hallitus ja johto määrittelevät ja suunnittelevat 
päätöksentekoprosessit, valtuudet ja vastuut. Yhtiön hallitus 
pyrkii myös varmistamaan, että hallinnon ohjekirjat, mm. sisäiset 
käytännöt ja ohjeet, tunnistavat ja sisältävät kaikki merkittävät 
toiminnan alueet ja tarjoavat siten oikeanlaista ohjeistusta eri 
johtohenkilöiden työlle.

Hallituksen raportti sisäisestä valvonnasta
Tämä raportti koskee pääasiassa taloudellisen raportoinnin si-
säistä valvontaa. Endominesin sisäisen valvonnan tavoitteena on 
antaa kohtuullinen varmuus yhtiön varojen suojaamisesta, talou-
dellisen raportoinnin luotettavuudesta ja yleisesti hyväksyttyjen 
kirjanpitoperiaatteiden, lakien ja asetusten noudattamisesta. 

Sisäisen valvonnan ja valvontatoimenpiteiden rakenne on 
suunniteltu vastaamaan säänneltyjen markkinoiden vaatimuksia 
ottaen huomioon liiketoiminnan koko ja monimutkaisuus. 

Endomines käyttää COSO-mallia sisäisen valvonnan kuvaami-
sessa ja arvioinnissa.

Valvontaympäristöt
Valvontaympäristö koostuu yhtiön arvoista ja kulttuurista. Endo-
minesilla on yhtenäinen liiketoimintamalli ja tasomainen organi-
saatiomalli, johon osallistuvat kaikki hallituksen jäsenistä yhtiön 
johtoon ja henkilöstöön saakka. Hallituksella on kokonaisvastuu 
sisäisestä valvonnasta. Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja ni-
mittänyt tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä 
on valvoa taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja työsken-
telyä ulkopuolisten tilintarkastajien kanssa.

Endominesilla on kirjatut ohjeet ja menettelyt taloudellista 
raportointia varten, mukaan lukien kirjanpito- ja hallintakäsikir-
ja. Käsikirja koostuu laskentaperiaatteista, rahoituspolitiikasta, 
hankintamenettelyistä ja raportointimenettelyistä. Lisäksi siihen 
sisältyy valtuuksien siirtäminen ja säännöt liiketoimien hyväksy-
miseksi yhtiössä ja ulkopuolisten kanssa. 

Riskin arviointi
Endominesilla on useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voi-
vat vaikuttaa haitallisesti yhtiön kykyyn toteuttaa malminetsintä- 
ja kehittämissuunnitelmiansa sekä onnistuneesti kaivaa ja jalostaa 
malmia. Riskejä ovat muun muassa mineraalivarojen koko, malmin 
louhinnan ja malmin käsittelyolosuhteet, arvioitu kehityspotenti-
aali, malminetsintä, kaivosomaisuuden arviointi, ympäristöluvat 
ja ympäristökustannukset sekä erilaiset taloudelliset riskit.

Valvontatoimet
Endominesin johto on dokumentoinut ja arvioinut valvonta-
toimet, jotka liittyvät epäluotettavan kirjanpidon aiheuttamiin 
riskeihin.  Tätä asiakirjaa ylläpitää Endominesin talousjohtaja. 
Valvontatoimenpiteet on suunniteltu estämään ja havaitsemaan 
virheet ja/tai petokset liiketoiminnan koon ja monimutkaisuuden 
kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Nämä valvontatoimet sisältävät vakiintuneet kirjanpitoperiaat-
teet, prosessinhallinnan, korjaustoiminnot, tapahtumien hyväksy-
mistä koskevat säännöt, järjestelmien oikeuksien rajoittamisen ja 
kaikkien rahoituserien analyyttiset menettelyt. Talousjohtaja ja 
kontrolleri valvovat yllättäviä poikkeuksia.

Endominesilla on Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sopi-
mukset kirjanpitopalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Palveluihin 
kuuluvat kirjanpito, toimittajatilit, palkat ja niihin liittyvät tarkas-
tukset, kuten tilien täsmäytykset sekä lakien ja asetusten mukais-
taminen.
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Tiedotus ja viestintä
Sen lisäksi, että yhtiö noudattaa alan käytäntöjä, lakeja ja mää-
räyksiä, Endomines noudattaa seuraavia tietojen julkistamisen 
periaatteita: 
• täsmällisyys ja rehellisyys 

• yhtiön perusarvojen ja toimintaohjelman selkeä kuvaaminen 

• avoimuus ja tasa-arvoinen kohtelu yhtiön kehityksen edistämi-
seksi.

Endominesilla on viestintäpolitiikka, jossa määritetään periaat-
teet ja säännöt viestinnästä osakkeenomistajien ja muiden sidos-
ryhmien kanssa. Lehdistötiedotteet, osavuosikatsaukset ja tilin-
päätösraportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.endomines.
com. Raportit, mukaan lukien taloudelliset raportit, toimitetaan 
hallitukselle kuukausittain. Yhtiön koosta johtuen hallituksen, joh-
don ja muun liiketoiminnan välillä on tiivis yhteydenpito. 

Raportointi
Taloudellista tilannetta ja tuloksia seurataan tarkasti useilla ta-
soilla. Toimintayksikköjen osalta tulokset analysoidaan yksityis-
kohtaisella tasolla ja raportoidaan konsernin talousjohtajalle. 
Tarkastusvaliokunta tarkastaa taloudelliset raportit ennen niiden 
hyväksymistä hallituksessa. Teknologia-, ympäristö- ja turvalli-
suusvaliokunta tarkastaa lehdistötiedotteet ja tiedot teknisistä 
tiedoista (mineraalivarat ja -varannot, malminetsintä- ja ydinpo-
rausten tulokset yms.). 

Tarkastusvaliokunta ja hallitus käyvät keskusteluja ulkopuo-
lisen tilintarkastajan kanssa saadakseen tietoja tilintarkastajan 
työstä, kuten mahdollisista taloudellisessa raportoinnissa tai si-
säisessä valvonnassa havaituista puutteista. 

Endominesilla on yksinkertainen juridinen ja operatiivi-
nen rakenne. Lisäksi johdolla on läheinen ja käytännöllinen 
“hands-on”-lähestymistapa valvontaan kaikissa merkittävissä 
toiminnoissa ja yhtiön eri tasoilla. Siksi hallitus ei pidä erillistä si-
säisen valvonnan toimintoa tai sisäistä tarkastusta tarpeellisena.

Tilintarkastajan lausunto 
hallinnointiraportista
Endomines AB:n (julk), yritystunnus 556694-2974, yhtiöko-
koukselle

Tehtävät ja vastuunjako
Hallitus on vastuussa vuoden 2021 yhtiöhallintoa koskevasta ra-
portista sivuilla 20–24 sekä siitä, että se on laadittu tilinpäätöksen 
laatimista koskevan lain (årsredovisningslagen) mukaisesti. 

Tarkastuksen kohde ja laajuus
Olemme suorittaneet tarkastuksen noudattaen Ruotsin tilin-
tarkastajajärjestö FAR:in (Föreningen auktoriserade revisorer) 
suositusta RevR 16, joka koskee tilintarkastajan suorittamaa yh-
tiöhallintoa koskevan raportin tarkastusta (RevR 16, Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten). Suorittamamme yh-
tiöhallintoa koskevan raportin tarkastus on siis kohteeltaan eri ja 
laajuudeltaan suppeampi kuin kansainvälisten tilintarkastusstan-
dardien (ISA) ja Ruotsissa noudatettavan hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti tehtävä tilintarkastus. Meidän näkemyksemme on, 
että tämä tarkastus antaa meille riittävät perustelut lausuntomme 
laatimiseen.

Lausunto
Yhtiöhallintoa koskeva raportti on laadittu. Tilinpäätöksen laati-
mista koskevan lain 6 luvun 6 § toisen kappaleen kohtien 2–6 sekä 
saman lain 7 luvun 31 § toisen kappaleen mukaiset selvitykset 
ovat yhteneväisiä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen kanssa 
ja noudattavat tilinpäätöksen laatimista koskevaa lakia.

Tukholmassa 27.4.2022 
PricewaterhouseCoopers AB

Anna Rozhdestvenskaya
Auktorisoitu tilintarkastaja

ENDOMINES AB (PUBL) VUOSIKERTOMUS 2021 I 24

ENDOMINES AB (PUBL) VUOSIKERTOMUS 2021 I 24

TOIMINTAKERTOMUS HALLINNOINTIRAPORTTI KONSERNIN TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUSLIITETIEDOT



HALLITUKSEN 
KOKOONPANO

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yrityksestä ja johdosta, Thomas Hoyer ei ole 
riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä ja 
Jeremy Read ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista TVL Goldista.  
Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suurista omistajista.

INGMAR HAGA (1951)
Hallituksen puheenjohtaja vuodes-
ta 2018 ja hallituksen jäsen vuodesta 
2018. Palkitsemisvaliokunnan pu-
heenjohtaja. Tekniikka-, ympäristö- ja 
turvallisuusvaliokunnan sekä tarkas-
tusvaliokunnan jäsen. Riippumaton 
yhtiöstä ja sen merkittävistä osak-
keenomistajista.
Koulutus: M.Sc. Åbo Akademi, Suomi
Kokemus: Toimitusjohtaja, Agnico 
Eagle Mines Ltd:n Euroopan toimin-
not 2006–2017, Toimitusjohtaja, Po-
lar Mining Oy, Dragon Mining NL:n 
suomalainen tytäryhtiö 2003–2005. 
Toiminut vuosina 1982–2003 erilai-
sissa ylimmän johdon tehtävissä Ou-
tokumpu-konsernissa Suomessa ja 
Kanadassa. Hallituksen jäsen, Auriant 
Mining AB vuodesta 2012.
Endomines AB:n osakkeet: 1 505 
710 osaketta

EEVA RUOKONEN (1960)
Hallituksen jäsen vuodesta 2021. 
Palkitsemisvaliokunnan jäsen. Riip-
pumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista.
Koulutus: DI, kaivostekniikka, Tek-
nillinen Korkeakoulu; Tekniikan lisen-
siaatti, rikastustekniikka, Teknillinen 
Korkeakoulu, MBA (diploma), Oulun 
yliopisto.
Kokemus: Hallituksen jäsen ja yhtiö-
vastuuvaliokunnan puheenjohtaja, 
Suomen Malminjalostus Oy 2018-. 
Neuvonantaja, Nordic Talc Oy 2020-. 
Toimitusjohtaja, Terrekta Oy. Vuosi-
na 1988–2018 useita ylimmän johdon 
tehtäviä kaivoksilla, sulattamoilla ja ri-
kastamoilla yhtiöissä kuten Outokum-
pu, Boliden ja Talvivaara.
Endomines AB:n osakkeet: 0 osa-
ketta

MARKUS EKBERG (1957)
Hallituksen jäsen vuodesta 2021. 
Tekniikka-, ympäristö- ja turvallisuus-
valiokunnan puheenjohtaja. Riippu-
maton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista.
Koulutus: M.Sc. Turun yliopisto. Euro-
geologi, JORC- ja NI 43-101 -koodien 
mukainen ”Qualified Person” -status.
Kokemus: Osakas, hallituksen pu-
heenjohtaja ja toimitusjohtaja, Fin-
nCobalt Oy 2018–2020. Toimitus-
johtaja, Endomines AB 2009–2017. 
Useita johtotehtäviä Outokummulla 
sekä muissa kaivosyhtiöissä Suomes-
sa, Norjassa, Australiassa ja Irlannissa 
vuosina 1985–2009.
Endomines AB:n osakkeet: 0 osa-
ketta

JEREMY READ (1959)
Hallituksen jäsen vuodesta 2019. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. 
Ei ole riippumaton yhtiön merkittä-
västä osakkeenomistajasta TVL Gold 
LLC:stä.
Koulutus: B.Sc. (Economics), Univer-
sity of Bath
Kokemus: Laaja kokemus pääoma-
markkinoista, erityisesti yksityisestä 
pääomasta ja transaktiopuolesta. 
Työskentelee tällä hetkellä Lontoossa 
Wentworth Family Officen toimitus-
johtajana. Wentworth on kytköksissä 
Greg Smithiin, joka on TVL Goldin 
pääomistaja. Toiminut aiemmin myös 
monenlaisissa johtotehtävissä inves-
tointipankeissa sekä arvopaperiyhti-
öissä.
Endomines AB:n osakkeet: 0 osa-
ketta

JUKKA-PEKKA JOENSUU (1966)
Hallituksen jäsen vuodesta 2021. 
Tarkastusvaliokunnan jäsen. Riippu-
maton yhtiöstä ja sen merkittävistä 
osakkeenomistajista.
Koulutus: LL.M., Turun yliopisto
Kokemus: Osakas, Eversheds Sut-
herland vuodesta 2018. Varatoimitus-
johtaja, Cinia Group Oy 2014–2017. 
Osakas ja operatiivinen johtaja, 
PricewaterhouseCoopers Oy 2009–
2014.
Endomines AB:n osakkeet: 0 osa-
ketta
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MIKKO SOPANEN (1977)
TALOUSJOHTAJA 10. tammikuuta 
2022 alkaen
Koulutus: M.Sc. (Finance), Executive 
MBA, Aalto-yliopisto
Kokemus: Talousjohtaja 2019–2022 
Sotkamo Silver ABp, konsultti 2017–
2019 PwC Consulting, talousjohtaja 
2015–2017 Sievi Capital Oyj, rahoitus-
johtaja 2006–2015 Liteon Group. 
Mikolla on laaja kokemus rahoitus-
neuvonnasta, yritysten taloushallin-
nosta ja rahoituksesta.
Endomines AB:n osakkeet: 0 
osaketta

SEPPO TUOVINEN (1971)
Endomines Oy kesäkuusta 2019; En-
domines Idaho LLC:n toimitusjohtaja 
elokuusta 2018 kesäkuuhun 2019; En-
domines Oy:n toimitusjohtaja tammi-
kuusta 2017 elokuuhun 2018 
Koulutus: DI (kaivostekniikka), Helsin-
gin Teknillinen Korkeakoulu. MBA-tut-
kinto (2009) Henley Management Col-
legesta, Yhdistynyt kuningaskunta. 
Kokemus: 16 vuoden kokemus kai-
vosteollisuudesta ja kaivosten kehit-
tämishankkeista Outokumpu Mining 
Oy:ssä, Talvivaara Sotkamo Oy:ssä, 
Altona Mining Oy:ssä ja Kinrossissa 
Suomessa, Irlannissa ja Venäjällä. 
Endomines AB:n osakkeet: 0 osa-
ketta

JOHTO

KARI VYHTINEN (1971)
Toimitusjohtaja 1. maaliskuuta 2022 
lähtien.
Koulutus: Diplomi-insinööri, mine-
raalien rikastustekniikka, Helsingin 
Teknillinen Korkeakoulu. Executive 
MBA, Aalto-yliopisto
Kokemus: Marraskuu 2019–helmikuu 
2022 Nordkalk Oy, varatoimitusjoh-
taja, Uudet liiketoiminnat; tammikuu 
2017–marraskuu 2019 Nordkalk Oy, 
operatiivinen johtaja, yli 15 vuoden 
kokemus erilaisista johtotehtävistä 
kaivosteollisuudessa. Karilla on laa-
ja kokemus tehostamisohjelmista, 
suurista investointiprojekteista ja lii-
ketoiminnan kehittämisestä, mukaan 
lukien yrityskaupat.
Endomines AB:n osakkeet: 0 osa-
ketta

VERN LANGDALE (1962)
Operatiivinen johtaja maaliskuusta 
2021
Koulutus: TkK (kaivostekniikka), Cam-
borne School of Mines 
Kokemus: 35 vuoden kokemus kai-
vosprojekteista, joista 23 vuotta kul-
takaivoksista. Laaja kokemus kaivos-
johtamisesta ja -suunnittelusta sekä 
projektien hallinnasta.
Endomines AB:n osakkeet: 0 
osaketta
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KONSERNIN TULOSLASKELMA JA MUU LAAJA TULOS

tuhatta SEK
Liite-
tieto 2021 2020

Liikevaihto 4 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 5 -49 336 -42 888

Muut kulut 6 -57 351 -68 029

Käyttökate -118 233 -108 049

Poistot ja arvonalentumiset 7, 11 -136 955 -76 666

Liiketulos -255 188 -184 715
Rahoitustuotot 8 10 191 3 355

Rahoituskulut 8, 11 -16 131 -15 612

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 939 -12 257
Tulos ennen veroja -261 127 -196 972
Laskennalliset verot 9 – 108

Vuoden tulos -261 127 -196 864

tuhatta SEK
Liite-
tieto 2021 2020

Muut laajan tuloksen erät, joka voidaan myöhemmin siirtää  
tulosvaikutteiseksi

Valuuttakurssierot 30 046 -62 197

Muut laajan tuloksen erät tilikaudella verojen jälkeen 30 046 -62 197
Tilikauden laaja tulos yhteensä -231 081 -259 061

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat -261 127 -196 864

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat -231 081 -259 061

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu  
osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos ennen laimentamista ja sen jälkeen 27 -1,26 -1,67
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tuhatta SEK
Liite- 
tieto 2021 2020

Varat 

Käyttöomaisuus

Aineettomat hyödykkeet

Aktivoidut malminetsintäkulut ja arvostusvarat 10 319 480 387 652

319 480 387 652

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet ja rakennukset 10, 11 39 267 38 026

Kaivokset 10 34 202 78 424

Koneet 10, 11 87 494 58 520

Keskeneräiset rakennukset 10, 11 41 298 –

202 261 174 970

Rahoitusvarat

Muut saamiset 13, 14 5 369 5 270

5 369 5 270

Pitkäaikaiset varat yhteensä 527 109 567 892
Lyhytaikaiset varat

Varastot 14, 15 8 196 2 464

Muut saamiset 14, 16 5 607 1 262

Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 17 12 657 2 064

Rahat ja pankkisaamiset 14, 18 12 258 11 260

Lyhytaikaiset varat yhteensä 38 719 17 050

VARAT YHTEENSÄ 565 828 584 942

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ja varat

Osakepääoma 451 588 394 385

Muu sijoitettu pääoma 985 912 832 743

Rahastot 10 038 -20 008

Kertyneet voittovarat -1 137 523 -876 425

Oma pääoma yhteensä 19 310 015 330 695

KONSERNITASE

tuhatta SEK
Liite- 
tieto 2021 2020

Velat
Pitkäaikaiset velat

Velat luottolaitoksille 20 446 219

Pitkäaikaiset leasingvelat 20,11 3 200 3 120

Muut korolliset velat 20,21 118 244 93 857

Ennallistamiskustannusten varaukset 23 12 901 12 801

Pitkäaikaiset velat yhteensä 134 791 109 997
Lyhytaikaiset velat

Ostovelat 25 890 17 327

Velat luottolaitoksille 20 200 99

Lyhytaikaiset leasingvelat 20,11 2 746 8 389

Muut korolliset velat 20,22 59 271 97 289

Ennallistamiskustannusten varaukset 23 399 391

Muut velat 24 9 571 –

Siirtovelat ja ennakkomaksut 24 22 945 20 755

Lyhytaikaiset velat yhteensä 121 022 144 250

Velat yhteensä 255 813 254 247

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 565 828 584 942
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

tuhatta SEK Osakepääoma

Muu 
sijoitettu 
pääoma Rahastot

Kertyneet voitto- 
varat, ml. tilikauden 

tulos
Oma pääoma  

yhteensä

Avaava tase 1.1.2020 240 157 732 521 42 189 -678 841 336 026
Tilikauden tulos – – – -196 864 -196 864

Muut laajan tuloksen erät -62 197 – -62 197

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

Liiketoimet omistajien kanssa

Suunnatut annit 53 636 31 681 – 85 318

Vaihtovelkakirjalainan muunto 100 592 70 235 – -720 170 107

Antikulut – -1 694 – – -1 694

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

Päättävä 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 alun kertyneiden voittovarojen oikaisu 29 29

Tilikauden tulos – – – -261 127 -261 127

Muut laajan tuloksen erät 30 046 – 30 046

Tilikauden laaja tulos – – 30 046 -261 127 -231 081
Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeannit* 188 978 47 116 – – 236 093

Antikulut – -25 721 – – -25 721

Osakkeen vasta-arvon alentaminen -131 775 131 775 0

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 57 203 153 169 – – 210 372

Päättävä tase 31.12.2021 451 588 985 912 10 038 -1 137 523 310 015

*Osakeantien erittely on liitetiedossa 19 ENDOMINES AB (PUBL) VUOSIKERTOMUS 2021 I 29
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

tuhatta SEK
Liite-
tieto 2021 2020

Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen veroja 10 -261 127 -196 972

Oikaisut:

Poistot 7 36 932 23 182

Arvonalentumiset 10 100 024 53 484

Realisoitumattomat muuntoerot konserninsisäisistä saamisista ja 
veloista -3 852 –

Rahoitustuotot ja -kulut 11 220 9 477

Muut erät 5 514 30 196

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -111 289 -80 633
Käyttöpääoman muutos 2 508 3 729

Liiketoiminnan rahavirta -108 781 -76 904

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 10 -1 620 -22 140

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 10 -48 363 -4 427

Investointien rahavirta -49 983 -26 567
Rahavirta ennen rahoituseriä -158 763 -103 471

Rahoituksen rahavirta

Merkintäoikeusanti 19 236 093 14 535

Antikulut 19 -25 721 -1 694

Lainanotto 29 80 793 96 510

Lainojen lyhennys 29 -131 456 -10 312

Rahoituksen rahavirrat yhteensä 159 708 99 039

tuhatta SEK 2021 2020

Rahavarojen vähennys/lisäys 945 -4 431
Rahavarat vuoden alussa 11 260 15 727

Valuuttakurssierot rahavaroista 53 -36

Rahavarat tilikauden lopussa 12 258 11 260

* Lisätietoja Transatlantic Miningin hankinnasta, ks. sivu 12
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EMOYHTIÖ

tuhatta SEK
Liite-
tieto 2021 2020

Liikevaihto 4 0 0

Muut tuotot 28 8 400 0
Yhteensä 8 400 0

Työsuhde-etuuksien kustannukset 5 -1 851 -1 448

Muut kulut 6 -20 359 -15 913

Käyttökate -22 210 -17 360
Poistot ja arvonalentumiset 7 -314 070 -68 000

Liiketulos -327 880 -85 360

Rahoitustuotot 8 66 154 21 181

Rahoituskulut 8 -10 440 -57 637

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 55 714 -36 456

Tulos ennen veroja -272 166 -121 816
Laskennalliset verot 9 0 160

Vuoden tulos -272 166 -121 657
Muut laajan tuloksen erät, joka voidaan myöhemmin siirtää  
tulosvaikutteiseksi

Tilikauden laaja tulos yhteensä -272 166 -121 657

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat -272 166 -121 657

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat -272 166 -121 657

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

ENDOMINES AB (PUBL) VUOSIKERTOMUS 2021 I 31

ENDOMINES AB (PUBL) VUOSIKERTOMUS 2021 I 31

TOIMINTAKERTOMUS HALLINNOINTIRAPORTTI KONSERNIN TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUSLIITETIEDOT



EMOYHTIÖN TASE

EMOYHTIÖ

tuhatta SEK
Liite- 
tieto 2021 2020

Varat

Pitkäaikaiset varat

Rahoitusvarat

Osakkeet konserniyhtiöissä 12 76 253 281 767

Saamiset konserniyhtiöiltä 466 105 395 032

Pitkäaikaiset varat yhteensä 542 358 676 799

Lyhytaikaiset varat

Saamiset konserniyhtiöiltä 16 78 800 0

Muut saamiset 16 704 594

Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 17 10 306 591

Rahat ja pankkisaamiset 18 9 420 10 311

Lyhytaikaiset varat yhteensä 99 230 11 496

Varat yhteensä 641 589 688 295

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma ja varat

Osakepääoma 19 451 588 394 385

Vapaa oma pääoma

Ylikurssirahasto 966 830 813 661

Edellisten tilikausien tappiot -715 397 -593 739

Vuoden tulos -272 166 -121 657

Vapaa oma pääoma -20 732 98 265
Oma pääoma yhteensä 430 855 492 650

EMOYHTIÖ

tuhatta SEK
Liite- 
tieto 2021 2020

Velat
Pitkäaikaiset velat

Velat konserniyhtiöille 105 224 7 568

Joukkovelkakirjalaina 20, 22 0 37 139

Muut korolliset velat 20 16 865 53 608

Pitkäaikaiset velat yhteensä 122 089 98 315
Lyhytaikaiset velat

Velat konserniyhtiöille 4 859 0

Joukkovelkakirjalaina 20,22 37 840 0

Ostovelat 2 697 6 703

Muut korolliset velat 20 21 431 70 150

Muut velat 24 8 811 -65

Siirtovelat ja ennakkomaksut 24 13 005 20 542

Lyhytaikaiset velat yhteensä 88 644 97 330

Velat yhteensä 210 733 195 645

Oma pääoma ja velat yhteensä 641 589 688 295
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MUUTOKSET EMOYHTIÖN OMASSA PÄÄOMASSA

tuhatta SEK Osakepääoma
Muu sijoitettu 

pääoma

Kertyneet  
voittovarat, ml. 
tilikauden tulos

Oma pääoma  
yhteensä

Avaava tase 1.1.2020 240 157 713 439 -593 019 360 576
Tilikauden tulos 0 0 -121 657 -121 657
Tilikauden laaja tulos 0 0 -121 657 -121 657

Liiketoimet omistajien kanssa

Suunnatut annit 53 636 31 681 0 85 318

Vaihtovelkakirjalainan muunto 100 592 70 235 -720 170 107

Antikulut 0 -1 694 0 -1 694

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

Päättävä tase 31.12.2020 394 385 813 661 -715 396 492 650

Avaava tase 1.1.2021 394 385 813 661 -715 396 492 650
Tilikauden tulos 0 0 -272 166 -272 166

Tilikauden laaja tulos 0 0 -272 166 -272 166

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeannit 188 978 47 116 0 236 093

Antikulut 0 -25 721 -25 721

Osakkeen vasta-arvon alentaminen -131 775 131 775 0

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 57 203 153 169 0 210 372

Päättävä tase 31.12.2021 451 588 966 830 -987 562 430 855
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EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA

tuhatta SEK
Liite-
tieto 2021 2020

Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen veroja 29 -272 166 -121 817

Oikaisut: 

Tulokseen kirjatut poistot ja arvonalentumiset 7 314 070 68 000

Muut erät 16 452 -9 671

Realisoitumattomat muuntoerot konserninsisäisistä saamisista ja veloista -11 273 28 539

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 47 083 -34 948

Lyhytaikaisten saamisten vähennys (+) / lisäys (-) -49 558 -777

Lyhytaikaisten velkojen vähennys (-) / lisäys (+) 24 231 1 788

Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) -25 327 1 011

Liiketoiminnan rahavirta 21 755 -33 937

Investointien rahavirta

Tytäryhtiöiden/liiketoiminnan hankinnat, nettorahavaikutus -810 0

Investoinnit tytäryhtiöihin -217 887 -79 319

Investointien rahavirta -218 697 -79 319

Rahoituksen rahavirta

Merkintäoikeusanti 236 093 14 535

Antikulut -25 721 -1 694

Lainanotto 29 72 858 95 861

Lainojen lyhennys 29 -87 179 -52

Rahoituksen rahavirta 196 051 108 650
Rahavarojen vähennys/lisäys -891 -4 606
Rahavarat vuoden alussa 10 311 14 917
Rahavarat vuoden lopussa 9 420 10 311
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LIITETIEDOT
Emoyhtiö Endomines AB on Tukholmassa rekisteröity julkinen 
osakeyhtiö. Pääkonttorin osoite on Ahventie 4A, 02170 Espoo. 

Endomines AB on noteerattu NASDAQ Tukholmassa ja rinnak-
kain NASDAQ Helsingissä.

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
22. huhtikuuta 2022, ja ne vahvistetaan seuraavassa varsinaisessa 
yhtiökokouksessa, jonka hallitus kutsuu koolle myöhemmin.

Alla olevat liitetiedot koskevat sekä konsernia että emoyhtiötä, 
ellei toisin mainita.  Ellei toisin mainita, kaikki määrät ovat tuhansi-
na Ruotsin kruunuina (tuhatta SEK).

Liitetieto 1. Merkittävät tilinpäätös- ja  
arvostusperiaatteet
Ellei toisin mainita, alla esitettyjä kirjanpito- ja laatimisperiaatteita 
on sovellettu johdonmukaisesti toimitetuissa tilinpäätöksissä.

Yleiset kirjanpitoperiaatteet
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösten Ra-
portointistandardien (IFRS) mukaisesti, tulkinnat on tehty IFRS 
Tulkintakomitean IFRIC IS -ohjeistuksien perusteella, sellaisena 
kuin se on hyväksytty EU:ssa sekä Ruotsin tilinpäätöslain (ÅRL) ja 
täydentävän RFR 1 Kirjanpitosäännöt konserneille -ohjeistusten 
mukaisesti.

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän 
mukaisesti lukuun ottamatta rahoitusvaroja ja -velkoja, jotka on 
arvostettu käypään arvoon tuloslaskelmassa.

Konsernin soveltamat uudet ja muuttuneet standardit 
Konserni soveltaa seuraavia muutoksia 1.1.2021 alkavasta tilivuo-
desta lähtien:
• Koronaviruspandemian vuoksi annetut vuokranalennukset 

– muutokset standardiin IFRS 16. IFRS 16 Vuokrasopimukset 
-standardin muutoksen myötä vuokralleottajien ei tarvitse ar-
vioida, ovatko koronaviruspandemiaan liittyvät vuokranalen-
nukset vuokrasopimuksen muutoksia. Yritys (vuokralleottaja) 
voi raportoida tällaiset vuokranalennukset samalla tavoin kuin 
siinä tapauksessa, että ne eivät olisi vuokrasopimuksen muu-
toksia. 

• Viitekorkouudistus, muutokset IFRS 9:ään, IAS 39:ään, IFRS 
7:ään, IFRS 4:ään ja IFRS 16:een. Helpottamissääntöjen myötä 

yritys voi korvata viitekoron vaihtoehtoisella riskittömällä vii-
tekorolla sen aiheuttamatta ei-toivottuja seurauksia taloudel-
liseen raportointiin.

Edellä kuvatut muutokset eivät vaikuttaneet konsernin taloudelli-
seen raportointiin tilikaudelta 2021.

Konsernitilinpäätös (konsolidointiperiaatteet)
Tytäryhtiöiksi lasketaan kaikki yritykset (mukaan lukien strukturoi-
dut yritykset), joissa konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on 
määräysvalta yrityksessä, kun konserni sen kautta altistuu omis-
tustaan vastaaville muuttuville tuotoille tai on oikeutettu niihin 
ja kun sillä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen tuottoihin. Tytä-
ryhtiöt lisätään konsernitilinpäätökseen päivänä, jona määräys-
valta siirtyy konsernille, ja kirjataan pois konsernitilinpäätöksestä 
päivänä, jona määräysvalta lakkaa. Konsernin tuloslaskelmaan ja 
taseeseen 31. joulukuuta 2021 sisältyvät emoyhtiö ja tytäryhtiöt 
Endomines Oy, Endomines Finland Oyj, Endomines Idaho LLC ja 
Kalvinit Oy. 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja tase-erät sekä realisoi-
tumattomat voitot konserniyhtiöiden välisistä liiketoimista eli-
minoidaan. Realisoitumattomat tappiot eliminoidaan myös, ellei 
liiketoimi ole todiste siitä, että luovutettavan omaisuuden arvon-
alentumisen kirjaamiselle on tarvetta. Tytäryhtiöiden tilinpää-
töksen laadintaperiaatteita on yhdenmukaistettu soveltuvin osin 
konsernin tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa.

Valuuttamuunnokset
(a) Toimintavaluutta ja raportointivaluutta
Tilinpäätökseen sisältyvät konsernin eri yksiköiden luvut kirja-
taan paikallisessa valuutassa, jossa kyseiset yritykset toimivat 
(toimintavaluutta). Suomen tytäryhtiöiden toimintavaluutta on 
euro (EUR) ja Yhdysvaltain tytäryhtiön dollari (USD). Konsernin 
pääasialliset valuutat ovat ulkomaisissa tytäryhtiöissä toistaiseksi 
olleet USD tuloissa ja EUR sekä USD kuluissa, emoyhtiössä SEK.

Endomines AB ruotsalaisena pörssiyhtiönä on päättänyt ra-
portoida konserniluvut Ruotsin kruunuissa (SEK, raportointiva-
luutta). IAS 21 -standardin 38 §:n mukaan raportointivaluutan 
valintaan ei ole erityisedellytyksiä. Konserni on yrityksen perus-
tamisen aikana ja myöhemmin uusia osakeanteja tehdessään 
saanut pääosin SEK-määräistä rahoitusta. Liiketoiminnan muuttu-
essa käyttövaluuttamuutoksia on tapahtunut konsernin taloudel-
lisessa ympäristössä, mutta SEK on edelleen hallitseva valuutta. 

Konsernin rahoitus koostuu pääosin pääomarahoituksesta va-
luuttana SEK ja lainanotto EUR. 

(b) Tapahtumat ja tase-erät
Ulkomaan valuuttamääräiset tapahtumat muunnetaan toiminta-
valuuttaan transaktiopäivän valuuttakursseilla. Näistä liiketoimis-
ta aiheutuvat kurssivoitot ja -tappiot sekä erot muunnettaessa 
raha- ja velkavaroja ulkomaan valuutasta tilinpäätöspäivän kurs-
siin on merkitty tuloslaskelmaan.

Rahoitussaamisten ja -velkojen muuntamisessa syntyvät va-
luuttakurssierot ilmoitetaan tuloslaskelman rahoituserissä, kun 
taas muut valuuttakurssierot raportoidaan pääasiassa konsernin 
tuloslaskeman muissa tuotoissa tai kuluissa.

(c) Konserniyhtiöt
Tytäryhtiöt sijaitsevat Suomessa ja USA:ssa, paikallisina valuuttoi-
na EUR ja USD. Näiden konserniyhtiöiden tuotot ja taloudellinen 
asema muunnetaan konsernin raportointivaluuttaan seuraavasti:
• taseen varat ja velat muunnetaan SEK-määräisiksi paikallisesta 

valuutasta tilinpäätöspäivän kurssiin

• tuloslaskelman tuotot ja kulut muunnetaan tilikauden keski-
määräiseen vaihtokurssiin ja kaikki kurssierot ilmoitetaan erik-
seen oman pääoman osana.

Tässä raportissa käytetyt valuuttakurssit muunnettaessa EUR-
SEK (vertailuvuosi suluissa) ovat Riksbankin mukaisesti:
• tillinpäätöspäivän kurssi 10,2269 (10,0375)

• keskimääräinen vaihtokurssi 10,1449 (10,4867)

Tässä raportissa käytetty valuuttakurssi muunnettaessa USD-SEK 
on Riksbankin mukaisesti:
• tillinpäätöspäivän kurssi 9,0437 (8,1886) 

• keskimääräinen vaihtokurssi 8,5815 (9,2037) 

Valuuttakurssierot, jotka syntyvät ulkomaisiin toimintoihin teh-
tyjen nettoinvestointien muuntamisesta, merkitään konserni-
tilinpäätöksessä muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten toi-
mintojen myynnistä syntyvät kurssierot merkitään muihin laajan 
tuloksen eriin osana aktivoituja liikevoittoja/-tappioita. Ulkomai-
sia toimintoja ei ole myyty kahden viime vuoden aikana.

Ulkomaalaisista yritysostoista syntyvät käyvän arvon oikaisut 
käsitellään varoina ja velkoina, ja muunnetaan päivän päätöskurs-
sin mukaan. 
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Aineettomat hyödykkeet:
Malminetsintään ja arviointivaroihin liittyvät aktivoidut kulut
Tutkimusluvat ja aktivoidut etsintäkulut raportoidaan IFRS 6 Mi-
neraalivarojen etsintä ja arviointi -standardin mukaisesti. Tutki-
musluvat ja aktivoidut malminetsintäkulut arvostetaan hankin-
tamenoon, ja niihin kuuluvat kaikki suoraan malminetsinnästä 
ja -arvioinnista koituvat kulut. Aktivoidut malminetsintä- ja arvi-
ointivarat sisältävät tutkimuslupien, näyteporausten, laboratori-
oanalyysien, rikastuskokeiden ja geologisten tutkimusten kulut. 
Kun mineraalivarojen louhinnan tekninen ja kaupallinen toteutet-
tavuus voidaan osoittaa ja louhinta aloitetaan, aktivoituja kehi-
tysmenoja ei enää luokitella malminetsintä- ja arviointivaroiksi. 
Uudelleenluokittelun jälkeen kirjaus tehdään IAS 16 Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet- ja IAS 38 Aineettomat hyödykkeet 
-standardien mukaisesti riippuen siitä, miten varat on luokiteltu. 
Malminetsintä- ja arviointivaroista ei tehdä poistoja uudelleen-
luokitteluun asti.

Kaikki vuosikertomuksessa esitetyt aineettomat käyttöomai-
suushyödykkeet koskevat malminetsintä- ja arviointivaroihin liit-
tyviä aktivoituja kuluja. Ennen luokittelun muutosta on arvioitava 
aktivoitujen malminetsintä- ja arviointimenojen arvon alentumis-
ta ja kirjattava mahdollinen arvonalentumistappio. 

Malminetsintä- ja arviointivarojen arvonalentumistarvetta ar-
vioidaan myös IFRS 6 -standardin vaatimusten perusteella, kun 
tapahtumat ja olosuhteiden muutokset viittaavat siihen, että kir-
janpitoarvo ylittää todennäköisen kerrytettävissä olevan arvon. 
Kun tapahtumat ja olosuhteiden muutokset viittaavat siihen, että 
kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan arvon, arvostus-, luo-
kittelu- ja tilinpäätöstiedot esitetään IAS 36 Arvonalentuminen 
-standardin mukaisesti.

  
Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kirjataan hankintameno-
jen perusteella, joista vähennetään kertyneet poistot ja arvon-
alentumiset. Hankinta-arvo sisältää menot, jotka voidaan suoraan 
liittää hyödykkeen hankintaan.

Vieraan pääoman menot, jotka liittyvät aineellisten käyttö-
omaisuushyödykkeiden kehittämisen ja valmistumisen rahoitta-
miseen silloin, kun hyödykkeiden valmistumiseen menee merkit-
tävästi aikaa (yli 12 kuukautta), on sisällytetty hankinta-arvoon. 
Vieraan pääoman menoja on aktivoitu vain vuonna 2010 Pampa-
loon rakennettujen laitosten yhteydessä. Poistoaika on 10 vuotta 
maaliskuusta 2011.

Kehityskustannukset koostuvat osittain louhinnasta malmi-
suonten tavoittamiseksi sekä tietöistä ja erinäisten louhosten, 
kuilujen ja vinotunneleiden louhinnasta yms. Malmin tuotannon 
kasvattamisesta, jatkeiden kehittämisestä ja tulevien louhin-
ta-alueiden valmistelusta koituvat menot kirjataan aktivoituina 
kuluina. Lisäkustannukset lisätään omaisuuserän kirjanpitoar-
voon tai kirjataan erillisenä omaisuuseränä käyttötarkoituksen 
mukaan ja vain kun on todennäköistä, että omaisuuserästä koituu 
tulevaisuudessa konsernille taloudellista hyötyä ja omaisuuserän 
hankinta-arvo pysytään luotettavasti mittaamaan. Kaikki muut 
korjaus- ja huoltotyöt kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan niiden 
esiintymisjaksolla.  

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poisto- ja arvonalen-
tumisperiaatteet
Maa-alueista ei tehdä poistoja. Kuitenkin hankinta-arvon jakami-
seksi muiden omaisuuserien poistojen kirjaamista varten laske-
taan kaivoksen jäännösarvo arvioidulta taloudelliselta käyttöajal-
ta, joka ei kuitenkaan saa olla pidempi kuin kaivoksen käyttöikä. 
Laskenta tapahtuu seuraavasti:

• Aktivoidut kehityskulut, kaivoksen laitokset ja laitteet poiste-
taan malminlouhinnan tahdissa, toisin sanoen suoriteyksikköi-
hin perustuvalla menetelmällä (”unit-of-production method”). 
Poistot perustuvat mineraalivaroihin ja malmivarantoihin, jotka 
ovat arvioitavasti louhittavissa nykyisillä työmenetelmillä.

• Kiinteät rakennukset poistetaan tasapoistoina 10 vuoden aikana. 

• Rakennustekniset rakenteet (ilma- ja lämmityslaitteet, hissit, 
jne.), jotka kuluvat nopeammin, poistetaan tasapoistoina 5–10 
vuoden aikana.

• Tuotantokoneet ja vastaavat varastot poistetaan tasapoistoina 
5–10 vuoden aikana.

• Pumput ja muu tekninen laitteisto, joiden kulutus on korkea, 
poistetaan tasapoistoina enintään 3 vuoden aikana.

• Autot ja muut kuljetusvälineet poistetaan tasapoistoina enin-
tään 5 vuoden aikana.

Konserni soveltaa komponenttien poistoja, eli suuret käsittelylai-
tokset (murskaimet, myllyt, vaahdotuskennot jne.) on jaettu ala-
komponentteihin, joilla on erilaiset käyttöiät ja poistoajat.

Kaivoksen käyttöikä määritetään laskemalla arvioidut malmi-
varat ja jakamalla tämä summa arvioidulla tuotantosuunnitelman 

keskiarvolla vuodelle. Malmivarat lasketaan kokonaisuudessaan 
laskentaperusteessa, kun taas mineraalivarannot kirjataan toden-
näköiseen arvoon pätevän arvion ja aiemman kokemukseen pe-
rusteella. Tuotantosuunnitelmat kaivosten käyttöiälle laaditaan 
vuosittain. 

Kunkin raportointikauden lopussa arvioidaan, onko omai-
suuserän arvonalentumisesta merkkejä. Jos arvonalentuminen 
todetaan, omaisuuserän kerrytettävissä oleva arvo lasketaan ja 
kirjanpitoarvo oikaistaan. Omaisuuserä kirjataan välittömästi sen 
kerrytettävissä olevaan arvoon, jos kirjanpitoarvo ylittää arvioi-
dun kerrytettävissä olevan arvon. Lisätietoja arvonalentumistes-
teistä on jäljempänä.

Yritysmyyntien voitot ja tappiot määritetään vertaamalla myyn-
tituloja ja kirjanpitoarvoa ja ilmoitetaan tuloslaskelman osiossa 
muut tuotot tai muut kulut.

Endomines suoritti vuonna 2021 Fridayn kaivoksen ja rikasta-
mon arvonalentumistestin IAS 36 -standardin mukaisesti. Testin 
perusteella yhtiön johto kirjasi toisella kvartaalilla 47,7 MSEK:n ar-
vonalentumisen ja viimeisellä kvartaalilla 73,8 MSEK:n arvonalen-
tumisen. Arvonalentumisten syynä on se, että kultamineralisaa-
tio on aiemmin arvioitua epäsäännöllisempää, mikä on johtanut 
suuriin vaihteluihin malmitonneissa ja pitoisuuksissa. Fridayssa on 
tarkoitus tehdä lisää malminetsintää ja kairauksia, ja nämäkin tu-
lokset ovat muuttaneet arvioituja rahavirtoja. Arvonalentumista 
koskeva herkkyysanalyysi osoittaa, että diskonttokoron +1 %:n 
nousu aiheuttaisi 3,9 miljoonan SEK:n negatiivisen vaikutuksen. 
Kullan hinnan -1 %:n muutos aiheuttaisi 4,5 miljoonan SEK:n ne-
gatiivisen vaikutuksen.

Rahoitusvarat
Luokittelu, kirjanpito ja arvostus
Konserni luokittelee rahoitusvaroiksi vain varat, joilla on jaksotet-
tu hankintameno, kun seuraavat vaatimukset täyttyvät:

• Rahoitusvaroihin kuuluva erä on osa liiketoimintamallia, jonka 
tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen pe-
rustuvien rahavirtojen keräämiseksi.

• Sopimusehdot aiheuttavat tiettyinä aikoina rahavirtoja, jotka 
koostuvat yksinomaan pääomamäärästä ja jäljellä olevan pää-
oman koroista. 

• Rahoitusvarojen ostot ja myynnit esitetään kaupantekopäivänä 
eli päivänä, jona konserni sitoutuu ostamaan tai myymään ky-
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seisen omaisuuserän. Rahoitusvarat poistetaan taseesta, kun 
oikeus saada instrumentista rahavirtaa on lakannut tai siirtynyt 
toiselle ja konserni on luovuttanut käytännössä kaikki omistus-
oikeuteen liittyvät riskit ja hyödyt.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat
Kaikki myyntisaamiset ja muut saamiset sisältyvät lyhytaikaisiin 
rahoitusvaroihin, kun niiden eräpäivä on alle 12 kuukautta rapor-
tointikauden jälkeen. Konsernin varat tässä luokassa koostuvat 
yksinomaan rahavaroista, myyntisaamisista ja muista saamisista.

Myyntisaamiset ja muut saamiset kirjataan hankinta-ajankoh-
dan jälkeen jaksotettuun hankintamenoon soveltamalla efektiivi-
sen koron menetelmää.

Vaihtovelkakirjalaina
Vaihtovelkakirjalainan velkaosan käypä arvo lasketaan diskontto-
korolla, joka perustuu samoin ehdoin myönnetyn velan markki-
nakorkoon ilman oikeutta muuntaa velka osakkeiksi. Summa kir-
jataan velaksi jaksotettuun hankintamenoon siihen asti, kunnes 
velka konvertoidaan tai se erääntyy. Konvertointioikeus kirjataan 
alustavasti koko rahoitusinstrumentin käyvän arvon ja velkaosan 
käyvän arvon erotuksena. Tämä kirjataan omaan pääomaan net-
tomääräisenä verojen jälkeen.

Johdannaiset
Johdannaiset kirjataan taseeseen kaupankäyntipäivänä ja ar-
vostetaan käypään arvoon sekä alun perin että myöhempien 
uudelleenarvostusten yhteydessä kunkin tilikauden lopussa. Uu-
delleenarvostuksesta seuraavan voiton tai tappion kirjaustapa 
riippuu siitä, onko johdannainen määritelty suojausinstrumentik-
si, ja jos on, suojatun omaisuuserän luonteesta. Valuuttaoptioi-
den käypä arvo vahvistetaan Black-Scholes-hinnoittelumallilla.

Rahoitusinstrumenttien kuittaaminen
Rahoitusvarat ja -velat kuitataan ja ilmoitetaan nettomääräisesti 
taseessa vain, kun kuittaukseen on laillinen peruste ja kun on ai-
komus säännellä niitä nettomäärällä, tai realisoimalla vara ja mak-
samalla velka. Tässä vuosikertomuksessa ei ole rahoitusinstru-
menttien kuittauksia.

LDA Capitalilta saadun rahoituksen raportointi
LDA:n rahoitus koostuu kolmesta osasta, jotka on neuvoteltu yh-
tenä pakettina. Koko paketin transaktiokustannukset on jaettu 

kolmeen osaan perustuen osien suhteelliseen käypään arvoon 
sopimuksen solmimisajankohtana. Vuonna 2021 liikkeeseen las-
ketut warrantit on kirjattu käypään arvoon annin ajankohtana. 
Optioista maksettava korvaus määräytyy markkinaehtoista al-
haisemman kuponkikoron perusteella niiden vaihtovelkakirjojen 
osalta, jotka lasketaan liikkeeseen vuonna 2022, ja siten vielä liik-
keeseen laskemattomista vaihtovelkakirjoista on kirjattu vastaava 
ennakkoon maksettu korko. Koska optiot voidaan konvertoida 
osakkeiksi 0,36 euron kurssiin ja Endominesin toimintavaluutta 
on Ruotsin kruunu, optioita ei voida luokitella omaksi pääomak-
si, vaan ne esitetään rahoitusvelkana, joka arvostetaan käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti. Myyntioptio-osasta on käytetty 1,1 
miljoonaa euroa vuonna 2021, ja näin annetut osakkeet ovat kas-
vattaneet omaa pääomaa vastaavasti.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut varat
Konserni soveltaa yksinkertaistettua menetelmää odotettu-
jen luottotappioiden laskemiseen. Menetelmä laskee odotetut 
tappiot koko saamiskauden ajalta ja käyttää näitä lähtökohtana 
myyntisaamisille.

Myyntisaamiset kirjataan pois, jos takaisinmaksua ei voida 
kohtuudella odottaa. Indikaattoreita siitä, että takaisinmaksua ei 
voida kohtuudella odottaa, ovat muun muassa se, että velallinen 
ei pysty noudattamaan takaisinmaksusuunnitelmaa tai maksut 
ovat myöhässä yli 120 päivää.

Rahat ja pankkisaamiset
Rahavarat sisältävät käteisvarat, pankkisaamiset ja muut lyhytai-
kaiset sijoitukset, joiden eräpäivä on kolmen kuukauden sisällä 
hankinnasta.

Osakepääoma
Osakkeet kirjataan omaan pääomaan. Transaktiokulut, jotka voi-
daan suoraan liittää uusien osakkeiden tai optioiden liikkeeseen-
laskuun, ilmoitetaan osakeantikulujen vähennyksen jälkeen net-
tona omaan pääomaan vähennettynä liikkeeseenlaskun tuloista. 

Lainat
Lainat kirjataan alun perin käypään arvoon nettona transaktioku-
lujen jälkeen. Myöhemmin lainat kirjataan jaksotettuun hankinta-
menoon, ja mahdolliset erot vastaanotetun määrän (nettona tran-
saktiokulujen jälkeen) ja takaisinmaksusumman välillä ilmoitetaan 

tuloslaskelmassa jaettuna koko laina-ajalle efektiivisen koron me-
netelmällä.

Yhdellä suomalaisista tytäryhtiöistä on erityisehtoinen laina 
kunnalliselta luottolaitokselta. Laina myönnettiin tietyn kehit-
yshankkeen rahoittamiseen, ja pääoman ja korkojen takaisin-
maksun ehtona on, että tytäryhtiö ilmoittaa jakokelpoiset voitot 
Suomen lain mukaan. Laina kirjattiin alun perin käypään arvoon, 
nettona transaktiokulujen jälkeen, ja on sittemmin kirjattu jakso-
tettuun hankintamenoon. Yhtiön käytäntönä on soveltaa IAS 20 
-standardia velkojen arvostuksessa. Lainat luokitellaan lyhytai-
kaisiksi veloiksi, jos konsernilla ei ole ehdotonta oikeutta lykätä 
velan maksua vähintään 12 kuukaudella tilinpäätöspäivästä. Laina 
on maksettu takaisin lainanantajalle vuonna 2021.

Ostovelat
Ostovelat ovat tavaroiden tai palvelujen maksamiseen liittyviä 
velvoitteita, jotka on hankittu toimittajilta osana yhtiön toimintaa. 
Ostovelat luokitellaan lyhytaikaisiin velkoihin, jos ne erääntyvät 
vuoden sisällä tai aikaisemmin (tai normaalin tilikauden aikana, 
jos tämä on pidempi). Muussa tapauksessa ne kirjataan pitkäai-
kaisiin velkoihin. Kaikki tämän vuosikertomuksen ostovelat ovat 
lyhytaikaisia. Ostovelat kirjataan jaksotettuina hankintamenoina.

Tulo- ja laskennalliset verot
Tilikauden verot sisältävät tuloveron ja laskennallisen veron. Ve-
rot kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi jos vero liittyy muihin laajan 
tuloksen eriin tai suoraan oman pääoman eriin. Tällöin vero kirja-
taan myös muissa laajan tuloksen erissä ja oman pääoman erissä. 
Tässä vuosikertomuksessa ei ole raportoitu veroja muissa laajan 
tuloksen tai oman pääoman erissä.

Tulovero lasketaan tilinpäätöspäivänä sen maan verolakien pe-
rusteella, jossa emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt toimivat ja tuottavat 
verotettavaa tuloa, eli Ruotsin, Suomen ja Yhdysvaltojen. Johto 
arvioi säännöllisesti veroilmoituksissa esitettyjä vaatimuksia tilan-
teista, joissa sovellettavia verosääntöjä on tulkittava. Tarvittaessa 
tehdään varauksia todennäköisesti maksettavista veroista.

Laskennallinen vero kirjataan konsernitilinpäätökseen tase-
menetelmän mukaisesti kaikista väliaikaisista eroista, joita syntyy 
verotuksen varojen ja velkojen ja niiden kirjanpitoarvojen välillä, 
ks. liitetieto 9. Laskennallista veroa ei kuitenkaan kirjata, jos se on 
varan tai velan ensimmäinen kirjaus, joka ei ole yritysosto, ja joka 
liiketoimen ajankohtana ei vaikuta raportoituun tai verotettavaan 
tulokseen. Laskennallinen vero kirjataan taseeseen voimassaole-
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vien veroprosenttien ja -lakien mukaisesti, tai joiden odotetaan 
olevan voimassaolevia, kun laskennallinen verosaaminen toteu-
tuu tai verovelka maksetaan.

Laskennalliset verosaamiset kirjataan siinä määrin kuin niistä 
on tulevaisuudessa todennäköistä verotettavaa ylijäämää, jota 
vastaan väliaikaiset erot voidaan hyödyntää. Laskennallista veroa 
ei ole raportoitu 31. joulukuuta 2014 lähtien.

Laskennallinen vero ilmoitetaan tytäryhtiöiden osakkeista 
syntyvistä väliaikaisista eroista, paitsi jos konserni pystyy hallitse-
maan väliaikaisen eron palautuksen ajoitusta tai on todennäköis-
tä, että väliaikainen ero ei poistu lähitulevaisuudessa.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat kuitataan, silloin kun vero-
saamisille ja -veloille on laillinen kuittausoikeus ja kun laskennalliset 
verosaamiset ja -velat viittaavat saman veroviranomaisen jo peri-
miin veroihin samalta verovelvolliselta tai usealta verovelvolliselta, 
kun kyse on tarkoituksesta säännellä taseita nettomaksujen kautta.

Luontaisedut
(a) Eläkevelvoitteet
Konsernilla on vain maksupohjaisia eläkejärjestelyitä. Näin ollen 
konserni maksaa eläkejärjestelyistä kiinteän maksun erilliselle 
palveluntarjoajalle. Konserni maksaa eläkemaksuja julkisesti tai 
yksityisesti hallinnoituihin eläkevakuutusjärjestelmiin pakollisel-
ta, sopimukselliselta tai vapaaehtoiselta pohjalta. Konsernilla ei 
ole kiinteän maksun lisäksi muita maksuvelvoitteita. Palkkiot kirja-
taan työntekijäkuluina maksun yhteydessä. Ennakkomaksut ilmoi-
tetaan varoina, jos käteispalautuksen tai vähennyksen perusteella 
tulevista maksuista on hyötyä konsernille.

(b) Irtisanomiskorvaukset
Irtisanomiskorvaus maksetaan, jos työsuhde päättyy ennen nor-
maalia eläkkeelle siirtymispäivää tai kun työntekijä irtisanoutuu 
vapaaehtoisesti korvausta vastaan. Konserni kirjaa irtisanomiskor-
vaukset, kun se joutuu irtisanomaan työntekijän osana muodollis-
ta sopimusta ilman peruutusmahdollisuutta tai maksamaan kor-
vausta irtisanomisesta vapaaehtoisen eroamisen kannustimena 
tehdyn tarjouksen seurauksena. Edut, jotka erääntyvät yli 12 kuu-
kauden kuluttua tilinpäätöspäivästä, diskontataan nykyarvoon. 
Tällaisia korvauksia ei ole kirjattu konsernin perustamisen jälkeen.

Varaukset
Varaukset ympäristön ennallistamistoimenpiteistä, uudistus-
kustannuksista ja lakivaatimuksista kirjataan, kun konsernilla on 

siihen oikeudellinen tai epävirallinen velvoite aikaisempien ta-
pahtumien perusteella; kun on todennäköistä, että tällaisten vel-
voitteiden täyttäminen edellyttää resurssien siirtämistä ja kirjattu 
määrä vastaa johdon parasta arviota tilanteesta. Varauksia ei ole 
tehty tulevista liiketappioista. 

Varaukset arvostetaan velvoitteen täyttämiseksi oletetun mää-
rän nykyarvoon. Tässä tapauksessa käytetään diskonttauskorkoa 
ennen veroja, mikä ottaa huomioon nykyisen markkina-arvion 
rahan aikariippuvasta arvosta sekä varaukseen liittyvistä mahdol-
lisista riskeistä.

Tässä vuosikertomuksessa konserni raportoi ympäristön pa-
lauttamistoimenpiteiden varauksia ja muita varauksia. Arvioidut 
malminetsinnästä ja louhinnasta koituneet ympäristön ennallista-
miskustannukset ilmoitetaan varauksina. Endomines on laatinut 
toimintasuunnitelman ympäristön kunnostamiseksi. Arvio va-
rauksista tehdään erikseen joka tilikaudelle.

Muut varaukset liittyvät erityisten takaisinmaksuehtojen mu-
kaisten lainojen kertyneisiin korkokuluihin. 

Jos samankaltaisia velvoitteita on useita, voi olla tarpeen ar-
vioida todennäköisyyttä resurssien siirtämiselle kokonaisuudes-
saan koko velvoiteryhmän osalta. Varauksia kirjataan myös, jos 
resurssien siirtymisen todennäköisyys jonkun tietyn velvoitteen 
kohdalla on vähäinen. 

Tuottojen tunnistaminen
Tuloihin sisältyy kultatiivisteiden ja sivutuotteiden myynti, joka 
kirjataan toimitusajankohtana myyntiehtojen mukaisesti, ts. 
tuotot kirjataan, kun aineelliset oikeudet ja omistusoikeuteen 
liittyvät velvoitteet siirtyvät ostajalle. Nykyisten myyntiehtojen 
mukainen omistusoikeus siirtyy, kun kultakonsentraatti saapuu 
ostajalle. Myynti ilmoitetaan myytyjen tuotteiden ja palvelujen 
käypänä arvona ilman arvonlisäveroa, alennuksia ja valuuttakurs-
sieroja. Konsernin sisäistä tavaramyyntiä ei ole.

Konsernin kultakonsentraatti kirjataan tuloksi, kun ostaja on 
antanut kuittauksen toimituksesta.

Vaahdotuskonsentraatin myyntitulot lasketaan konsentraatti-
määrän, kultapitoisuuden ja kullan hinnan ennakkotietojen pe-
rusteella, joista vähennetään rikastuskulut sekä epäpuhtaudet. 
Laskutus tapahtuu toimituskuukauden jälkeisenä kuukautena, 
ja siinä käytetään olennaisesti samoja tietoja kuin toimituksen 
yhteydessä. Lopullinen laskutus tapahtuu, kun kaikki parametrit 
(konsentraatin määrä, kultapitoisuus ja hinta, epäpuhtauspitoi-
suus jne.) vahvistetaan sovitulle hinnoittelujaksolle. Lopullinen 

hinta määräytyy toimituskuukautta seuraavan kuukauden kullan, 
kuparin tai hopean keskihinnan mukaan.

Gravimetrisen tiivisteen tuotot lasketaan alustavasti konsent-
raatin kultapitoisuuden omien analyysien ja arvioidun kullan hin-
nan perusteella, josta vähennetään sovittu maksuprosentti. Lo-
pullinen hinta määräytyy sen päivän kullan hinnan mukaan, jona 
yhtiö ja ostaja hyväksyvät analyysit.

Normaalin toiminnan ulkopuolelta tulevat tuotot kirjataan lii-
ketoiminnan muihin tuottoihin. Maksuehdot ovat seuraavat: Asia-
kas maksaa toimituskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivänä. 
Kaikki laskut ja maksut ovat dollarimääräisiä.

Rahoitusleasing
Leasingsopimukset käyttöomaisuushyödykkeistä, joissa omista-
miseen liittyvät taloudelliset riskit ja hyödyt koituvat olennaiselta 
osin konsernille, luokitellaan rahoitusleasingiksi. 

Vuokra-ajan alussa rahoitusleasing kirjataan taseeseen vuok-
rattavan kohteen käypään arvoon tai sitä alhaisempaan minimi-
leasingvuokrien nykyarvoon. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan 
rahoitusmenoon ja velan vähennykseen. Näin kirjatulle velalle 
saadaan samansuuruinen korko. Vastaavat maksuvelvoitteet ra-
hoitusmenolla vähennettynä sisällytetään taseeseen pitkä- ja 
lyhytaikaisiin lainoihin. Rahoitusmenon korko-osa merkitään tu-
loslaskelmaan kohdistettuna vuokra-ajalle siten, että jäljellä ole-
valle velalle tulee kullakin tilikaudella samansuuruinen korkopro-
sentti.

Rahoitusleasingsopimusten mukaisesti hallussa pidettävät 
käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan hyödykkeen taloudellise-
na vaikutusaikana tai sitä lyhyempänä vuokra-aikana.

Varastot
Konsernin varastot koostuvat pääosin kultakonsentraatista ja kul-
tamalmista. Varastot kirjataan alempaan hankintamenoon ja net-
torealisointiarvoon. Hankinta-arvo määritetään ”first-in, first-out” 
-menetelmällä (FIFO). Kultakonsentraatin hankinta-arvo koostuu 
omien kaivosten kultamalmista, välittömistä palkoista, muista vä-
littömistä kustannuksista ja niihin liittyvistä välillisistä tuotanto-
kustannuksista, mukaan lukien normaaliin tuotantokapasiteettiin 
perustuvat kohdennetut poistot. Nettorealisointiarvo arvioidaan 
kultapitoisuuden myyntihintaan sovellettavien myyntiehtojen 
mukaisesti ja mahdollisten muuttuvien myyntikustannusten vä-
hennyksillä.  
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Käyvän arvon laskenta
Myyntisaamisten ja ostovelkojen nimellisarvon, josta vähenne-
tään odotetut asiakkaiden tappiot, oletetaan vastaavan niiden 
käypää arvoa.

Rahavirtalaskelma
Endomines raportoi liiketoiminnan rahavirrat epäsuoran me-
netelmän mukaisesti, jolloin tulos oikaistaan niiden liiketoimien 
kohdalta, joista ei synny tuloja tai menoja, kertyneitä eriä tai 
ennakkoja, jotka liittyvät tuleviin tai menneisiin kausiin, sekä in-
vestointien tai rahoituksen rahavirtoihin liittyvien mahdollisten 
tuottojen ja kulujen osalta. Maksetut sekä saadut korot ja osingot 
kohdistetaan liiketoimintoihin, kun tapahtumat vaikuttavat rapor-
toituun tulokseen, ks. liitetieto 29.

Emoyhtiön tilinpäätös
Emoyhtiö on laatinut vuosikertomuksen Ruotsin tilinpäätöslain 
(1995: 1554) ja kirjanpitoneuvoston RFR 2: Oikeushenkilöiden 
kirjanpito -suosituksia noudattaen, jonka mukaan emoyhtiön 
on vuosikertomuksessa sovellettava kaikkia EU:n hyväksymiä 
IFRS-standardeja ja -lausuntoja mahdollisuuksien mukaan ja kir-
janpitolain puitteissa, ja ottaen huomioon kirjanpidon ja verotuk-
sen välistä suhdetta. Suosituksessa täsmennetään, mitkä poik-
keukset ja lisäykset on tehty IFRS-standardien pohjalta.

Emoyhtiö noudattaa täten samoja raportointiperiaatteita 
kuin konserni sillä poikkeuksella, että tytäryhtiöiden osuudet il-
moitetaan hankinta-arvon mukaan, arvonalentumisvähennysten 
jälkeen. Ellei toisin mainita, tilinpäätösperiaatteita on sovellettu 
johdonmukaisesti kaikkiin esitettyihin vuosiin.

Emoyhtiö on soveltanut poikkeussääntöjä RFR 2 –suosituksen 
mukaan, joten IFRS 9 -standardia ei ole sovellettu.

Segmentti
Endomines on organisoitu yhdeksi segmentiksi eli kullankaivuuk-
si. Endominesin toimitusjohtaja vastaa täysimääräisesti tästä lii-
ketoiminta-alueesta sekä operatiivista toimintaa ja yhtiötä koske-
vista liiketoimintapäätöksistä ja valvonnasta.

Liitetieto 2. Rahoitusriskien hallinta
Rahoitusriskit
Konserni altistuu toimintansa kautta erilaisille rahoitusriskeille: 
markkinariskit (mukaan lukien valuuttariski, korkoriski käypään 

arvoon, korkoriski rahavirroissa ja hintariski), luotto- ja vastapuo-
liriski, likviditeettiriski ja rahavirtariski.

Liitteessä 30 esitetään herkkyysanalyysi tärkeimmistä rahoi-
tusvaroihin ja -velkoihin liittyvistä riskeistä. Herkkyysanalyysi 
perustuu tilinpäätöshetkellä käytettävissä oleviin rahoitusinstru-
mentteihin. Herkkyysanalyysin perusperiaate on raportoida mah-
dollisista yksittäisistä vaikutuksista verojen jälkeiseen tulokseen, 
verojen jälkeiseen muuhun laajaan tulokseen tai omaan pää-
omaan; valuuttakurssin, koron tai hinnan muutokseen, kun kaikki 
muut muuttujat pysyvät vakioina. 

(a) Markkinariski
Tuotetun kullan kysyntä kansainvälisillä markkinoilla vaikuttaa 
konsernin kannattavuuteen.

(I) Hintariski
Konserni on alttiina hintariskille, lähinnä kullan hintavaihtelui-
den kautta. Kullan hinnan määrittää päivittäin LBMA (London 
Bullion Market Association). Yhtiön altistumista hintavaihteluil-
le voidaan jossain määrin rajoittaa tekemällä kullan hintaa kos-
kevia suojaussopimuksia. Tilinpäätöshetkellä ei ole voimassa 
olevia suojaussopimuksia. 

(II) Valuuttariski
Konserni toimii kansainvälisesti ja altistuu valuuttariskeille 
useissa valuutoissa, lähinnä EUR ja USD. Kaikki kultakonsent-
raatin laskutus on USD-määräistä, kun taas tuotantokustannuk-
set ovat sekä EUR- että USD-määräisiä.

Valuuttariski syntyy tulevista liiketoimista, raportoiduista 
varoista ja veloista sekä nettosijoituksista ulkomaisiin yksiköi-
hin. Tämän vuosikertomuksen laatimishetkellä ei ole voimassa 
valuuttasuojaussopimuksia. 

(b) Luotto- ja vastapuoliriski
Luotto- ja vastapuoliriski viittaa riskeihin, että liiketoimen vas-
tapuoli ei pysty täyttämään sitoumuksiaan ja aiheuttaa siten 
Endominesille tappiota. Endominesin tapauksessa luotto- ja 
vastapuoliriskiin vaikuttavat pääasiassa käteisvarat sekä asiak-
kaisiin liittyvät luottovastuut, mukaan lukien maksamatta olevat 
saamiset ja sopimustapahtumat. Riskin rajoittamiseksi Endo-
mines kelpuuttaa ainoastaan vastapuolia, joilla on korkea luot-
toluokitus. Konsernin vastapuolena käteisvarojen osalta ovat 
Nordea-pankki Ruotsissa ja Suomessa sekä PlainsCapital Bank 
USA:ssa. 

Kahden viime vuoden aikana konsernilla on ollut vain kolme 
asiakasta, Boliden Commercials AB ja H&H Metals vaahdotus-
konsentraatille sekä Rasmussen AS gravimetriselle tiivisteelle. 
Johto ei odota maksukyvyttömyydestä aiheutuvia luottotappioi-
ta näiltä vastapuolilta. 

(c) Likviditeettiriski
Varovaisuus likviditeettiriskin hallinnassa tarkoittaa riittävien 
rahavarojen ja jälkimarkkinakelpoisten arvopapereiden hallus-
sapitoa, riittävää rahoitusta sovittujen luottolimiittien kautta ja 
kykyä sulkea markkina-asemia. Konsernin tavoite on nykyisessä 
toimintavaiheessaan varmistaa likviditeetti omistajarahoituksen 
(osakeannit) ja lainarahoituksen avulla.

Tiedot taseen rahoitusveloista on eritelty sopimuksen eräpäi-
vänä jäljellä olevan ajan mukaan, ks. liitetieto 20.

Ostovelat ja muut rahoitusvelat erääntyvät 30 päivän kuluessa 
tilinpäätöspäivästä.

(d) Rahavirtaa ja käypää arvoa koskeva korkoriski
Endomines on solminut kiinteäkorkoisia rahoitussopimuksia. 

Pääoman hallinta
Pääomarakenteen tavoitteena on turvata konsernin kyky jatkaa lii-
ketoimintaansa, jotta se voi jatkaa tulojen tuottamista osakkeen-
omistajille, hyödyttää muita sidosryhmiä ja ylläpitää optimaalista 
pääomarakennetta pitääkseen pääomakustannukset alhaisina.

Pääomarakenteen ylläpitämiseksi tai mukauttamiseksi konser-
ni voi laskea liikkeeseen uusia osakkeita tai myydä varoja velan 
vähentämiseksi. 

 

Liitetieto 3. Tärkeitä arviointeja ja 
oletuksia kirjanpitoa varten
Raporttien laatiminen IFRS-standardien mukaisesti vaatii joi-
denkin tärkeiden kirjanpitoarvioiden käyttöä. Lisäksi johdon on 
tehtävä oletuksia yhtiön tilinpäätösperiaatteiden soveltamisesta. 
Arviointeja ja oletuksia päivitetään jatkuvasti historiallisen koke-
muksen ja muiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien odotuk-
set tulevaisuuden tapahtumista, joita pidetään kohtuullisina ny-
kyisissä olosuhteissa. Oletuksiin vaikuttavat muun muassa kullan 
hinta, tuotantoennusteet ja muut yhtiön liiketoimintaa koskevat 
ennusteet.
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Konsernitilinpäätöksen toiminta-alueet, joihin sisältyy korkea 
oletustaso joko monimutkaisuutensa tai oletuksien ja arvioiden 
merkittävyyden takia, on lueteltuna alla.

Arvonalentumistestaus aineellisille  
käyttöomaisuushyödykkeille
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistesta-
us perustuu yhtiön sisäiseen tuotanto- ja liiketoimintasuunnitel-
maan sekä oletuksiin mm. kullan hinnan tulevasta kehityksestä, 
valuuttakursseista sekä tuotantokuluista.

Kullan markkinahinnan ja valuuttakurssien (ensisijaisesti EUR/
USD) muutoksilla sekä tonnimäärällä ja kultapitoisuudella on 
suuri vaikutus konsernin tuleviin rahavirtoihin ja siten arvioituun 
arvonalentumiseen. Oletukset kullan hintakehityksestä ja valuu-
toista määrittää yhtiön johto nykyisten hintojen ja ulkoisten en-
nusteiden avulla.

Arvonalentumistesti suoritetaan, jos arvonalentumistarpeesta 
on viitteitä useamman oletuksen perusteella. Suunnitteluhori-
sontti perustuu kaivoksen ja sen rikastamon arvioituun käyttöi-
kään. Ennusteet perustuvat tuotantosuunnitelmiin. Ennusteet 
sisältävät vain nykyiset kaivokset, mukaan lukien suunnitellut 
maanalaisten kaivosten kehitystyöt. Diskontattu rahavirta sisältää 
siten myös sellaiset louhintatoimet, jotka mahdollistavat kaivok-
sen toiminnan tulevaisuudessa. Suunniteltu toiminta kokonaisuu-
dessaan luokitellaan yhtenä rahavirtaa tuottavana yksikkönä.

Tulevien rahavirtojen arvo on erittäin herkkä kullan hinnalle, 
valuutoille ja diskonttauskorkoa koskeville oletuksille. Johdon te-
kemiä oletuksia tukevat ulkoiset ennusteet kullan hinnan positiivi-
sesta kehityksestä verrattuna nykyiseen.

Tämän vuosikertomuksen luvut on laskettu käyttämällä seu-
raavia keskeisiä parametreja:

• Kullan hinnan odotetaan nousevan seuraavasti: 1 800 USD/uns-
si vuoden 2022 alkupuoliskolla, 1 850 USD/unssi vuoden 2022 
jälkipuoliskolla, 1 900 USD/unssi vuonna 2023 ja 2 000 USD/
unssi sen jälkeen.

• Diskonttokorko (12,2 prosenttia ennen veroja Yhdysvalloissa ja 
12,0 prosenttia ennen veroja Suomessa) on määritetty Endomi-
nesin riskianalyysin perusteella. Tällöin on huomioitu se, ettei 
omaisuuseriä ole yli- tai aliarvostettu.

• Arvonalentumistestit sisältävät kaikki kaivosvarat ja muut kul-
lan tuotantoon liittyvät aineelliset hyödykkeet. 

Vuoden 2021 lopussa Endomines suoritti Fridayn kaivoksen ja 
rikastamon arvonalentumistestin IAS 36 -standardin mukaisesti. 
Arvonalentumistestin perusteella johto on kirjannut 73,8 MSEK:n 
arvonalentumisen. Aiemmin tilikaudella kirjattiin 47,7 MSEK:n ar-
vonalentuminen. Fridayn kaivoksesta on siten kirjattu yhteensä 
121,5 MSEK:n arvonalentuminen. Arvonalentumiset ovat seura-
usta kultamineralisaation suurista vaihteluista, joiden vuoksi yh-
tiö panostaa tällä hetkellä yksinomaan maanalaisiin kairauksiin 
malmien laadun ja määrän kartoittamiseksi. Vuodenvaihteessa 
kirjattiin lisäksi konsernin sisäisten saamisten 53 MSEK:n arvon-
alentuminen Endomines LLC:ltä Endomines AB:lle, mistä aiheutui 
vain muuntoeroja konsernitasolla. Konserniyhtiöiden osakkeiden 
arvonalentumistestauksessa tunnistettiin tarve arvonalentumis-
kirjauksiin. Tämän seurauksena on suomalaisen tytäryhtiön En-
domines Oy:n osakkeisiin tehty 24 MSEK:n alaskirjaus ja yhdys-
valtalaisen tytäryhtiön Endomines Idaho LLC:n osakkeisiin 237 
MSEK:n alaskirjaus.

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen
Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen 
vaikutusaika, testataan arvonalentumisen varalta, kun viitteitä 
arvonalentumisesta ilmenee. Arvonalentumistestaus vaatii joh-
toa määrittämään rahavirtaa tuottavien yksiköiden käyvän arvon 
ennustettujen kassavirtojen sekä sisäisten liiketoimintasuunnitel-
mien ja ennusteiden perusteella.

Ympäristön kunnostus (varaukset)
Tähän vuosikertomukseen sisältyvä varaus on johdon parhaim-
man arvion mukainen määrä, jonka konserni joutuu maksamaan 
ympäristön ennallistamiseksi sellaisissa kohteissa, joissa kaivuu-
töitä, louhintaa tai liiketoimintaa on tapahtunut. Varauksen määrä 
on osittain ilmoitettu liiketoiminnan kuluina (jos varaus kasvaa 
edellisvuodesta) ja muu osuus käyttöomaisuutena, joka poiste-
taan konsernissa arvioidun jäljellä olevan taloudellisen käyttöajan 
kuluessa kaivostoiminnan aloittamishetkestä; ks. liitetieto 23. 

Hankitut varat ja velat
Tytäryhtiöiden Endomines Oy:n, Endomines Finland Oyj:n Kalvi-
nit Oy:n ja Endomines Idaho LLC:n hankintoja ei ole kirjattu kon-
sernitilinpäätökseen yritysostoina vaan omaisuuden hankintana. 
Koska Endomines Oy, Kalvinit Oy ja Endomines Idaho LLC koos-
tuivat yksinomaan malminetsintä- ja arviointivaroista, johdon ar-
vion mukaan kyseessä oli omaisuuden hankinta eikä yritysosto. 

Näin ollen hankintaan sovelletaan IFRS 6 Mineraalivarojen etsin-
tä ja arviointi -standardia IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen 
-standardin sijaan. Hankittujen varojen käypä arvo perustuu liik-
keeseen laskettujen Endomines AB:n osakkeiden arvostukseen 
IFRS 2 -standardin mukaisesti.

Laskennalliset verot
Johto on tehnyt liiketoiminnan tulevaa ansaintakykyä koskevia 
oletuksia ja arvioita, joiden perusteella mahdollisuudet näiden 
käyttämättömien verotuksellisten tappioiden hyödyntämiseen 
tulevaisuudessa ovat rajalliset. Tämän vuoksi laskennallisia veroja 
ei ole raportoitu.
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Liitetieto 4. Tiedot maittain 

Konsernin liikevaihto markkina-alueittain

tuhatta SEK Tuote 2021 2020

Suomi Vaahdotuskonsentraatti/Rikas-
tuskultakonsentraatti/Muu 24 4 202

Norja
Gravimetrinen kulta- 
konsentraatti/Rikastus- 
kultakonsentraatti

– –

USA Vaahdotuskonsentraatti – 6 622

Liikevaihto 24 10 824

Liitetieto 5. Henkilöstötiedot, edut työntekijöille, 
hallitukselle ja ylimmälle johdolle

Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä

2021 2020

Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä

Ruotsi (Endomines AB) 3 – 3 5 – 5

Suomi 12 3 15 8 1 9

USA 31 4 35 28 4 32

Konserni 46 7 53 41 5 46

joista

Yhtiön hallituksessa 4 1 5 5 – 5

Toimitusjohtaja ja  
ylemmän tason johtajia

3 – 3 2 – 2

7 1 8 7 – 7

Palkat ja palkkiot ylimmälle johdolle ja muille työntekijöille

KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto 5 916 6 151 1 851 3 164

Muiden työntekijöiden palkat ja palkkiot 33 474 30 227 – –

Eläkekulut 2 692 1 267 – –

Muut sosiaalikustannukset 6 483 2 411 – –

Muut henkilöstökulut 381 4 001 – –

Yhteensä 48 946 44 058 1 851 3 164
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Palkkiot hallituksen jäsenille ja ylimmälle johdolle

Palkitseminen ja muut edut 2021
Hallituksen 

palkkiot* Peruspalkka
Muuttuva  

palkkio
Muut  
edut Eläkekulut Yhteensä

Hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga 421 421

Hallituksen jäsen Jeremy Read 274 274

Hallituksen jäsen Markus Ekberg 149 149

Hallituksen jäsen Eeva Ruokonen 131 131

Hallituksen jäsen Jukka-Pekka Joensuu 131 131

Hallituksen jäsen Thomas Hoyer 113

Marcus Ahlström, väliaikainen toi-
mitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja 
talousjohtaja*

1 919 243 2 541 2 706

Seppo Tuovinen, toimitusjohtaja (Endo-
mines Oy), väliaikainen toimitusjohtaja 
Endomines AB**

1 283 0 139 355 1 777

Vern Langdale, operatiivinen johtaja 1 111 0 2 278 1 391

Yhteensä 1 217 4 313 243 143 1 175 6 979

* toimitusjohtaja 6.10.2021 asti

** väliaikainen toimitusjohtaja Endomines AB & Oyj 7.10.2021 alkaen

Toimitusjohtajan muuttuva palkkio on bonus, joka perustuu hallituksen määrittämiin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Palkitseminen ja muut edut 2020
Hallituksen 

palkkiot* Peruspalkka
Muuttuva  

palkkio
Muut  
edut Eläkekulut Yhteensä

Hallituksen puheenjohtaja Ingmar Haga 390 390

Hallituksen jäsen Rauno Pitkänen 300 300

Hallituksen jäsenThomas Hoyer 228 228

Hallituksen jäsen Michael Mattsson 158 158

Hallituksen jäsen Jeremy Read 228 228

Greg Smith, toimitusjohtaja** 1 860 1 860

Rauno Pitkänen, toimitusjohtaja*** 170 42 212

Marcus Ahlström, toimitusjohtaja, vara-
toimitusjohtaja ja talousjohtaja 1 510 0 3 378 1 891

Seppo Tuovinen, toimitusjohtaja (Endo-
mines Idaho LLC & Endomines Oy) 1 107 0 198 326 1 631

Yhteensä 1 303 4 648 0 200 747 6 898

* sisältää myös palkkiot valiokuntatyöskentelystä

* toimitusjohtaja 30.11.2020 asti

*** 1.12.2020 väliaikainen toimitusjohtaja
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Liitetieto 6. Muut kulut sekä palkkiot tilintarkastajille
KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Ulkopuoliset tuotantopalvelut 4 333 7 444 – –

Muut ulkoiset palvelut 41 539 12 086 16 376 11 513

Energia 8 792 2 540 – –

US Grant Titleholder – 29 912 – –

Muut 2 621 16 047 3 983 4 399

Yhteensä 57 286 68 029 20 359 15 913

 

Tilintarkastajille maksetut palkkiot

KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Tilintarkastustoimet, PwC Sverige 1 580 847 1 580 847

Tilintarkastustoimet, PwC Finland 209 322 – –

Muut kirjanpidon tarkistukset tilin- 
tarkastustoimien lisäksi, PwC Sverige 295 220 295 220

Muut kirjanpidon tarkistukset tilin- 
tarkastustoimien lisäksi, PwC Finland – 37 – –

Arvostuspalvelut, PwC Sverige – – – –

Veroneuvonta, PwC Finland, USA – – – –

Yhteensä 2 084 1 426 1 875 1 067

Liitetieto 7. Poistot ja arvonalentumiset
KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Poistot

Rakennukset 2 178 2 349 – –

Koneet ja kalusto 12 903 14 367 – –

Kaivokset 2 231 2 366 – –

Aineettomat hyödykkeet 1 591 4 100 – –

Poistot yhteensä 18 904 23 182 – –

Arvonalentumiset

Rakennukset – 149 – –

Koneet ja kalusto – 198 – –

Kaivokset 19 585 – – –

Aineettomat hyödykkeet 98 467 53 137 – –

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvon- 
alentumiset – – 261 000 68 000

Konsernin sisäisten saamisten arvon- 
alentuminen – – 53 070 –

Arvonalentumiset yhteensä 118 052 53 484 314 070 68 000

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 136 955 76 666 314 070 68 000

Vuonna 2021 arvonalentumisia kirjattiin vuoden alkupuoliskolla Fridayn kaivosprojektista 47,7 MSEK 
ja vuodenvaihteessa 73,8 MSEK laskettuina Ruotsin valtionpankin (Riksbank) keskikurssilla.  
   

Tarkastustehtävillä tarkoitetaan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tarkistuksia, hallituksen ja toimi-
tusjohtajan johtamisen arviointia sekä muita yhtiön tilintarkastajille kuuluvia tehtäviä. Lisäksi näihin 
sisältyy tarkastuksen tai muiden tehtävien suorittamisen ohessa ilmenneitä auttavia havaintoja tai 
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Liitetieto 8. Rahoitustuotot ja -kulut 
 

KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Lainojen takaisinmaksu – 3 161 – –

Rahoituksen valuuttakurssierot 9 619 – 34 590 –

Korkotuotot, tytäryhtiöt – – 30 991 20 988

Merkintäoikeuksien myynti 573 193 573 193

Rahoitustuotot yhteensä 10 191 3 355 66 154 21 181

Rahoituksen valuuttakurssierot – 6 795 – -36 702

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseen- 
laskukulut -3 763 -3 650 -3 763 -3 650

Korkokulut, korolliset velat -11 433 -17 234 -6 598 -17 234

Korkokulut, tytäryhtiöt – – -80 -136

Korkokulut, leasing -120 -340 – –

Korkokulut, ennallistamiskustannukset -531 -966 – –

Korkokulut, muut -283 -217 – 85

Rahoituskulut yhteensä -16 131 -15 612 -10 440 -57 637

Rahoituskulut yhteensä, netto -5 939 -12 257 55 714 -36 457

Liitetieto 9. Konsernin tulovero
tuhatta SEK 2021 2020

Raportoitu tulos ennen veroja -261 062 -196 972

Vero Ruotsin nykyisen nimellisverokannan mukaan (20,6 %) 53 779 42 152

Ero Ruotsin ja ulkomaisen verokannan välillä -8 709 -7 003

Vero aiemmilta vuosilta - -

Verovaikutukset:

 Ei vähennyskelpoiset kulut – -14

Verotuksellisten tappioiden kasvu ilman vastaavaa 
laskennallisen veron aktivointia -45 070 -35 027

Laskennalliset verot – 108

Konsernin keskimääräinen verokanta on 22,88 prosenttia (21,03), joka lasketaan kunkin yrityksen ilmoitetun tuloksen ja kunkin maan 
nimellisen verokannan perusteella.  

Käyttämättömät verotukselliset tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista

KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Määräpäivästä alkaen

2022 – – – –

2023 49 925 49 001 – –

2024 37 311 36 620 – –

2025 140 905 138 296 – –

2026 52 535 51 562 – –

2027 32 470 31 869 – –

2028 – – – –

2029 12 005 11 896 – –

2030 10 909 11 312 – –

2031 396 245 –

Ei eräpäivää 1 469 969 366 311 187 241 229 146

Käyttämättömät verotukselliset  
tappiot, joista ei ole kirjattu  
laskennallista verosaamista

2 202 274 697 006 187 241 229 146
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Liitetieto 10. Konsernin aineettomat ja aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet
Emoyhtiössä ei ole aineettomia tai aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä.

KONSERNI  EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Aineettomat hyödykkeet
Malminetsintään ja arviointivaroihin 
liittyvät aktivoidut kulut

Hankintamenot 554 200 433 992 – –

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -166 548 -62 657 – –

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 387 652 371 335 – –

Aktivoinnit – 3 423 – –

Uudet yritysostot 1 655 114 859 –

Uudelleenluokittelut – 1 926 – –

Oikaisut – – – –

Poistot ja arvonalentumiset* -100 058 -57 237 – –

Valuuttakurssierot 30 231 -46 654 – –

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 319 480 387 652 – –

Hankintamenot 555 855 554 200 – –

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -236 375 -166 548 – –

Kirjanpitoarvo 319 480 387 652 – –

Yllä mainitut malminetsintä- ja arviointivarojen aktivoidut kulut viittaavat aktivoituihin tutkimuslupien ja -kustannusten maksuihin, ja ne 
raportoidaan IFRS 6 -standardin mukaisesti, ks. Yleiset kirjanpitoperiaatteet.  

* Sisältää vuoden alkupuoliskolla Fridayn kaivosprojektista kirjatun 47,7 MSEK:n arvonalentumisen ja vuodenvaihteessa kirjatun 73,8 
MSEK:n arvonalentumisen.

Konsernin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

tuhatta SEK
Rakennukset  

ja maa Koneet Kaivokset Yhteensä

Avaava tase 1.1.2020 66 763 59 383 69 555 195 701
Uudet yritysostot 255 19 229 1 458 20 942

Uudelleenluokittelut -21 602 22 213 -2 537 -1 926

Valuuttakurssierot -4 892 -7 836 -7 589 -20 317

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -2 497 -14 566 -2 366 -19 429

Päättävä tase 31.12.2020 38 027 78 424 58 520 174 970
Hankintameno 148 214 229 549 277 099 654 862

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -110 188 -151 125 -218 578 -479 891

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 38 027 78 424 58 520 174 970
Avaava tase 1.1.2021 38 027 78 424 58 520 174 971
Lisäykset* 191 6 307 33 442 39 940

Irtisanotut sopimukset – -7 177 – -7 177

Uudelleenluokittelut -350 14 558 350 14 558

Valuuttakurssierot 3 577 8 286 5 003 16 866

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset -2 178 -12 903 -21 816 -36 897

Päättävä tase 31.12.2021 39 267 87 495 75 500 202 261
Hankintameno 148 055 243 237 310 890 702 183

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset -108 788 -155 743 -235 391 -499 922

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 39 267 87 495 75 500 202 261

Aktivoitu korko vuoden lopussa:

2021 – – – –

2020 – – – –

* Sisältää lisäykset muuntamisesta IFRS 16 -standardiin. Lisätietoja IFRS16 -standardin mukaisista varoista, ks. liitetieto 11.
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Liitetieto 11. Vuokrasopimukset – IFRS 16
Tässä liitetiedossa on kuvattu standardin IFRS 16 Vuokrasopimukset soveltamisen vaikutuksia kon-
sernin taloudelliseen raportointiin tammikuusta 2019 lähtien. Tammikuussa 2016 julkaistu IFRS 16 
Vuokrasopimukset korvaa standardin IAS 17 Vuokrasopimukset. Standardin soveltaminen on pakol-
lista 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Sen myötä lähes kaikki vuokrasopimukset esitetään 
vuokralleottajan taseessa, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää 
erotella toisistaan. Ainoa poikkeus ovat lyhytaikaiset vuokrasopimukset (kesto alle vuoden ja käyttö-
oikeusomaisuuserän arvo alle 50 000 SEK).
Uuden standardin mukaan käyttöoikeusomaisuuserä (vuokrakohteen käyttöoikeus) ja sitä vastaava 
vuokrasopimusvelka on aktivoitava taseeseen. Käyttöoikeusomaisuuserän poistot ja korkokulut esi-
tetään erikseen.

Arvioidun vuokra-ajan, vuokralyhennyserien ja vastaavien tekijöiden muutokset voivat edellyttää 
käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokrasopimusvelan uudelleenarvostusta tulevilla kausilla. Konserni 
analysoi vuonna 2019 vuokrasopimuksia, joihin uusi standardi vaikuttaa. Yksinkertaistettua mene-
telmää jättää testaamatta, sisältääkö aiempi järjestely vuokrasopimusosuuden tilikauden alussa, on 
käytetty.

Standardi sisältää erilaisia käyttöönotossa sovellettavia menettelyjä, joista Endomines on valinnut 
yksinkertaistetun menettelytavan (ks. liitetieto 1). Konserni esitti IFRS 16 -standardin käyttöönoton yh-
teydessä vuokrasopimusvelat, jotka aiemmin on esitetty operatiivisina vuokrasopimuksina standardin 
IAS 17 Vuokrasopimukset mukaisesti. Nämä velat on arvostettu tulevaisuudessa erääntyvien vuokrien 
nykyarvoon. Mukaan on lisäksi tarvittaessa sisällytetty vielä maksamattomat vuokrasopimusmaksut, 
kuten kiinteät ja muuttuvat summat, määrät, jotka vuokralleottajan odotetaan maksavan jäännösarvo-
takuiden perusteella, ja vuokrasopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta aiheutuvat sakot.

IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä 1.1.2019 on sovellettu seuraavia tilinpäätösperi-
aatteita.
1.1.2019 pääosa konsernin vuokrasopimuksista aktivoidaan taseeseen, ja standardi vaikuttaa siten 
konsernin operatiivisten vuokrasopimusten luokitteluun. Standardi vaikuttaa konsernin operatiivis-
ten vuokrasopimusten kirjaamiseen.

Konsernin on testattava, sisältyykö järjestelyyn vuokrasopimusosa, tutkimalla, antaako sopimus 
oikeuden tietyn yksilöidyn käyttöoikeusomaisuuserän käyttöön vastiketta vastaan.

Vuokra-ajan alussa käyttöoikeusomaisuuserä (vuokrakohteen käyttöoikeus) ja sitä vastaava vuok-
rasopimusvelka raportoidaan.

Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan vuokra-ajan alkaessa vuokrasopimusvelan arvoon oikaistu-
na ennen sopimuksen alkua maksetuilla vuokrilla ja lisättynä mahdollisilla välittömillä menoilla sekä 
vuokrakohteen arvioiduilla ennallistamismenoilla.

Vuokrasopimusvelka koostuu seuraavien vuokralyhennyserien nykyarvosta:
• Kiinteät kulut

• Muuttuvat kulut, jotka ovat riippuvaisia jostakin indeksistä tai hinnasta, arvostettuina vuokra-ajan 
alkaessa soveltamalla sopimuksen solmimispäivän indeksiä tai hintaa

• Määrät, jotka vuokralleottajan odotetaan maksavan jäännösarvotakuiden perusteella

• Osto-option toteutushinta, jos vuokralleottaja kohtuullisen todennäköisesti käyttää tätä vaihtoeh-
toa

• Sopimuksen purkamisesta perittävä sakko, jos on viitteitä siitä, että vuokralleottaja aikoo purkaa 
vuokrasopimuksen.

Vuokra-aikaa määritettäessä yhtiö perehtyy kaikkeen saatavilla olevaan tietoon, joka vaikuttaa kan-
nustimiin käyttää vuokrasopimuksen pidentämisvaihtoehtoa tai olla käyttämättä vuokrasopimuksen 
purkamisvaihtoehtoa. Vuokrasopimuksen pidentämisvaihtoehto 

sisällytetään vuokra-aikaan vain, jos vuokralleottaja kohtuullisen todennäköisesti aikoo hyödyntää 
kyseistä vaihtoehtoa, ja purkamisvaihtoehto sisällytetään vuokra-aikaan vain, jos vuokralleottaja koh-
tuullisen todennäköisesti ei aio käyttää kyseistä vaihtoehtoa. Vuokrasopimusvelka arvostetaan uudel-
leen, kun käytetyn indeksin tai hinnan muutokset aiheuttavat muutoksia tuleviin vuokralyhennyseriin 
tai konserni muuttaa vuokrakohteen ostoa tai vuokrasopimuksen pidentämistä tai

 purkamista koskevia arvostuksiaan. Käyttöoikeusomaisuuserän arvoa muutetaan vastaavasti.
Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan tasapoistoina omaisuuserän käyttöaikana tai sitä lyhyem-

pänä vuokrasopimuksen kestoaikana. Käyttöoikeusomaisuuserää oikaistaan vuokrasopimusvelan ja 
poistojen uudelleenarvostusten yhteydessä. Poistot ja arvonalentumiset kirjataan erikseen.

Vuokrasopimusvelka arvostetaan alun perin tulevaisuudessa erääntyvän vuokravelan nykyarvoon 
diskontattuna vuokrasopimuksen sisäisellä korolla, tai jos se ei ole helposti määritettävissä, konsernin 
lisäluoton korolla. Yleensä käytetään lisäluoton korkoa. Korkokulut esitetään erikseen.

Konserni on päättänyt olla raportoimatta lyhytaikaisiin (enintään 12 kk) vuokrasopimuksiin ja arvol-
taan vähäisiin vuokrakohteisiin liittyvän käyttöoikeusomaisuuden ja vuokrasopimusvelan. Tällaisten 
vuokrasopimusten vuokrakulut on esitetty alla.
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Käyttöoikeusomaisuuden tiedot on esitetty alla.

tuhatta SEK

RAKENNUKSET KONEET

2021 2020 2021 202+

Muutokset vuoden aikana

Tilikauden avaava tase 412 780 10 121 1 698

Tilinpäätösperiaatteiden muutos, 
IFRS 16 – – – –

Valuuttakurssierot 14 -4 846 761

Lisäykset – 259 4 987 17 240

Luovutukset – -41 -7 177 -954

Tilikauden poistot -334 -582 -3 632 -8 624

Tilikauden päättävä tase 91 412 5 146 10 121

Vuokrasopimusvastuut on määritelty alla.

tuhatta SEK 2021 2020

Vuokrasopimusvelat IFRS 16

Pitkäaikaiset korolliset velat 3 200 3 120

Lyhytaikaiset korolliset velat 2 746 8 389

Yhteensä 5 946 11 509

Velan maturiteettiprofiili 2021 2020

12 kuukautta 2 746 8 389

1–5 vuotta 3 070 2 941

Yli 5 vuotta 130 179

Yhteensä  5 946 11 509

Vuokralyhennyserät, joita ei ole luokiteltu IFRS 16:n mukaan
tuhatta SEK 2021 2020

Vuokrakulut lyhytaikaisista vuokrasopimuksista – 172

Omaisuuserät, joihin ei sovelleta IFRS 16:ta 1 838 2 159

Arvoltaan vähäisten vuokrakohteiden vuokralyhennyserät – 82

Yhteensä 1 838 2 413

IFRS 16:n soveltamisen vaikutus konsernin tuloslaskelmaan

tuhatta SEK 2021 2020

Muut kulut 5 364 9 150

Poistot -4 880 -9 206

Liiketulos 484 927

Rahoituskulut -125 -306

Vuoden tulos 359 621

IFRS 16:n soveltaminen ei vaikuttanut konsernin konsolidoituun rahavirtalaskelmaan.
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Liitetieto 14. Rahoitusinstrumentit luokittain
Rahoitusvarat

LAINA- JA MYYNTISAAMISET

tuhatta SEK 2021 2020

Myyntisaamiset ja muut saamiset pois lukien väliaikaiset saamiset 10 976 6 532

Rahat ja pankkisaamiset 12 258 11 260

Rahoitusvarat yhteensä 23 234 17 792

Rahoitusvelat

MUUT RAHOITUSVELAT

tuhatta SEK 2021 2020

Joukkovelkakirjalainat 37 840 37 139

Vaihtovelkakirjalaina 99 420 –

Lainat 16 865 102 334

Warrantit 8 877

Rahoitusleasingiin liittyvät velat 5 946 11 509

Lainat erityisehdoin – 2 850

Ostovelat ja muut velat 25 891 38 082

Rahoitusvelat yhteensä 194 839 191 914

Liitetieto 13. Rahoitusomaisuus, konserni
tuhatta SEK 2021 2020

Muut pitkäaikaiset saamiset liittyvät Suomen ympäristövelvoitteisiin  
pantattuihin varoihin, ks. myös liitetieto 25. 5 369 5 270

Liitetieto 12. Osakkeet ja osuudet konserniyhtiöissä
Kertynyt hankintameno* 2021 2020

Kertynyt hankintameno vuoden alussa 814 609 799 690

Tytäryhtiöiden hankinta* 810 –

Osakkeenomistajien maksut 54 676 14 919

Kerrytetty hankintameno yhteensä 870 095 814 609

Kertyneet arvonalentumiset vuoden alussa -532 842 -464 842

Vuoden arvonalentumiset -261 000 -68 000

Arvonalentumiset yhteensä -793 842 -532 842

Kirjanpitoarvo 76 253 281 767
       

TVL Gold LLC:n hankintalainan takaisinmaksua oikaistiin vuonna 2019 lainaehtojen mukaisesti. Tämän seurauksena hankintahintaa 
oikaistiin ja emoyhtiön hallussa olevien tytäryhtiön osakkeiden arvoa oikaistiin.

Konserniyhtiöiden osakkeiden arvonalentumistestauksessa tunnistettiin tarve arvonalentumiskirjauksiin. Tämän seurauksena on suo-
malaisen tytäryhtiön Endomines Oy:n osakkeisiin tehty 24 MSEK:n alaskirjaus ja yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Endomines Idaho LLC:n 
osakkeisiin 237 MSEK:n alaskirjaus.

*Endomines Finland Oyj perustettiin vuonna 2021 konsernin uudeksi tytäryhtiöksi konsernin kotipaikan siirtämisen yhteydessä.

 

Y-tunnus Arvo Kirjanpitoarvo

Endomines Oy, Ilomantsi, Suomi , 100 % 1061211-5 1 000 000 41 650

Kalvinit Oy, Helsinki, Suomi, 100 % 1005935-6 456 460 2 700

Endomines Idaho LLC, Idaho, USA, 100 % 82-4876650 1 000 237 417

Endomines Finland Oyj, 100 % 3215519-7 8 000 810

Yhteensä 76 253

Liitetieto 15. Varastot
KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Materiaalit 829 452 – –

Keskeneräiset tuotteet 530 1 851 – –

Kultakonsentraatti 6 837 161 – –

Yhteensä 8 196 2 464 – –
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Liitetieto 16. Muut saamiset
KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Verosaamiset 4 746 585 560 462

Muut 861 676 144 131

Yhteensä 5 607 1 262 704 593

Liitetieto 17. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset
KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta SEK 2021 2020 2021 2020

Myyntisaamiset 615 604 – –

Vakuutukset 84 406 – 324

Antikulut – – – –

Hankintakulut – – – –

Warrantit 9 450 – 9 450 –

Muut 2 509 1 054 856 267

Yhteensä 12 657 2 064 10 306 591

Liitetieto 18. Rahavarat

Efektiivinen rahavarojen korko vuoden lopussa oli 0,0 prosenttia (0,0).

Liitetieto 19. Erityistiedot omasta pääomasta
SEK 2021 2020

Osakepääoma

Osakkeiden määrä tilikauden alussa 131 305 175 79 957 043

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden korot – –

Osakeannit* 94 488 771 17 857 535

Vaihtovelkakirjalainan muunto – 33 490 597

Osakkeiden määrä tilikauden lopussa 225 793 946 131 305 175

Kiintiöarvo/osake 2,00 3,00

Osakepääoma (tuhatta SEK) 451 588 394 385

Endomines AB:n yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoman tulee olla vähintään 300 000 000 SEK  
ja enintään 1 200 000 000 SEK ja osakkeiden lukumäärän vähintään 100 000 000 ja enintään 
400 000 000 osaketta.

*Osakeannit vuonna 2021

Osakkeiden 
lukumäärän 

muutos

Osakkeiden 
lukumäärä 

yhteensä Muutos SEK Yhteensä SEK Kiintiöarvo SEK

Tapahtuma

Merkintäoikeusanti 85 590 860 216 896 035 171 181 720 433 792 070 2

Suunnattu anti 4 224 000  221 120 035 8 448 000 442 240 070 2

Suunnattu anti 2 000 000 223 120 035 4 000 000 446 240 070 2

Suunnattu anti 2 673 911 225 793 946 5 347 822 451 587 892 2
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Liitetieto 20. Korolliset velat
KONSERNI EMOYHTIÖ

tuhatta euroa
Laina- 

valuutta 2021 2020 2021 2020

Pitkäaikaiset korolliset velat

Vuokrasopimusvelat* EUR/USD 3 200 3 120 – –

Siltalaina EUR 16 865 28 558 16 865 28 558

Komatsu-laina USD 1 958 3 626 – 3 626

Vaihtovelkakirjalaina EUR 99 420 – – –

Velat luottolaitoksille EUR 446 – – –

Muut korolliset velat EUR – 24 753 – 21 424

121 890 97 196 16 865 90 747

Lyhytaikaiset korolliset velat

Vuokrasopimusvelat* EUR/USD 2 746 8 389 – –

Lyhytaikainen siltalaina EUR – 70 150 – 70 150

Joukkovelkakirjalaina SEK 37 840 – 37 840 –

Velat luottolaitoksille 200 – – –

Muut korolliset velat** EUR/USD 21 631 27 238 – –

62 217 105 777 37 840 70 150

Korolliset velat yhteensä 184 107 165 834 76 129 123 758

* Tarkempi selostus vuokrasopimusveloista (IFRS 16), ks. liitetieto 11.

Muut korolliset velat

tuhatta euroa 2021 2020

Pääomalainat voimassa olevan Suomen osakeyhtiölain mukaisesti,  
eräpäivä 31. joulukuuta 2021 – 2 532

Erävelka 0 318

Yhteensä 0 2 850

Jäljellä oleva laina ja korot maksettiin joulukuussa 2021

** Lyhytaikaiset muut korolliset velat vuodelta 2021 sisältävät lopulliset kustannukset Transatlantic Miningista, 21 431 000 SEK  
 ** Lyhytaikaiset muut korolliset velat vuodelta 2020 sisältävät lopulliset kustannukset US Grant -kaivoskorvauksista.   
  

Lisätietoja vaihtovelkakirjalainasta, ks. liitetieto 21. Lisätietoja joukkovelkakirjalainasta, ks. liitetieto 22.    
   

Muu sijoitettu pääoma konsernissa

tuhatta SEK 2021 2020

Avaava tase 832 743 732 521

Osakkeen vasta-arvon alentaminen 131 775 –

Antikulut -25 721 -1 694

Osakeannit 47 116 31 681

Vaihtovelkakirjalainan muunto – 70 235

Päättävä tase 985 912 832 743

Varaukset konsernissa

Viittaa vain muunnosvaraukseen

Avaava tase -20 008 42 189

Vuoden muuntoerot 30 046 -62 197

Päättävä tase 10 038 -20 008
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Liitetieto 21. Vaihtovelkakirjalaina
tuhatta SEK 2021 2020

Konserni

Vaihtovelkakirjalaina 99 420 –

Vaihtovelkakirjalainan kertyneet korot 3 392 –

Yhteensä 102 812 –

Vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla TVL Gold LLC:n myyjille myönnetty laina muunnettiin Endo-
mines AB:n osakkeiksi 10. joulukuuta 2019 pidetyssä yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. 
Muunto tehtiin kahdessa erässä, puolet muunnettiin osakkeiksi. 9. tammikuuta 2020 muuntohintaan 
5,85 SEK osakkeelta ja loput 25. helmikuuta muuntohintaan 6,00 SEK osakkeelta. Muuntojen seurauk-
sena Endomines AB:n osakkeiden ja äänten määrä kasvoi 33 490 597:llä.

Vuonna 2021 laskettiin liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja LDA Capital Limitedin kanssa so-
vitun rahoitusjärjestelyn mukaisesti. Vaihtovelkakirjalainojen pääoma on yhteensä 9 900 000 euroa. 
Lainoja ei konvertoitu osakkeiksi vuonna 2021. Lainasopimus on voimassa 24 kuukautta, ja lainan vuo-
sikorko on 10 %. Sopimuksen mukaan Endomines Finland sitoutuu päättämään lainanantajien oikeu-
desta konvertoida laina kokonaan tai osittain Endominesin osakkeiksi. Osakkeiksi konvertoiminen on 
mahdollista 12 kuukauden kuluttua lainan nostamisesta, ja muuntokurssi on 0,25 euroa osakkeelta.

Liitetieto 22. Joukkovelkakirjalaina
tuhatta SEK 2021 2020

Konserni

Joukkovelkakirjalaina 37 840 37 139

Joukkovelkakirjalainan kertynyt korko 3 757 3 687

Yhteensä 41 597 40 826

Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 4. maaliskuuta 2019. Sen laina-aika on kolme vuotta ja kiin-
teä vuotuinen korko 12,0 %, ja se voidaan lunastaa yhtiön pyynnöstä 103 prosentilla nimellisarvosta 
yhden vuoden kuluttua (maaliskuu 2020) ja 101 prosentilla nimellisarvosta kahden vuoden kuluttua 
(maaliskuu 2021). 

Laina korkoineen on maksettu takaisin 6. maaliskuuta 2022.
  

Liitetieto 23. Muut konsernin varaukset

tuhatta SEK
Ennallistamis-

kulut

Pääoma- 
lainojen  

korkokulut Yhteensä

Päättävä tase 31.12.2019 ja avaava tase  
1.1.2020 12 073 987 13 060

Diskonttovaikutus 966 – 966

Muuntoero -796 -37 -834

Päättävä tase 31.12.2020 ja avaava tase 1.1.2021 12 243 950 13 192

Diskonttovaikutus 531 – 531

Muuntoero 526 – 526

Päättävä tase 31.12.2021 13 300 – 14 249

Ennallistamiskulujen varauksella tarkoitetaan Pampalon, Rämepuron ja Fridayn kaivoksen ympäristön 
kunnostamisen arvioituja kustannuksia. Diskonttaus raportoidaan korkokuluina. Lisäykset nykyisiin 
varauksiin perustuvat Fridayn kaivokselle vuonna 2019 syntyneisiin varauksiin.

Maturiteettirakenne

tuhatta euroa 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Vuokrasopimusvelat 2 746 1 228 921 614 307 130

Siltalaina 16 865

Vaihtovelkakirjalaina 99 420

Joukkovelkakirjalaina 37 840

Muut korolliset velat 21 631 2 404

Joukkovelkakirjalaina korkoineen on maksettu takaisin 6. maaliskuuta 2022.
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Liitetieto 24. Muut velat, siirtovelat sekä ennakkomaksut
Siirtovelat ja ennakkomaksut

tuhatta SEK

KONSERNI EMOYHTIÖ

2021 2020 2021 2020

Velka, US Grantin kaivoksen korvaukset – 26 613 – –

Kertyneet palkkakulut 2 531 2 025 – –

Kertyneet hallituksen palkkiot 1 553 1 039 1 553 1 039

Kertyneet tilintarkastajien palkkiot 1 338 581 1 301 581

Kertyneet korkokulut 12 982 16 367 9 590 16 367

Muut 4 541 1 269 21 927 2 490

Yhteensä 22 945 47 894 34 371 20 477

Muut velat

tuhatta SEK

KONSERNI EMOYHTIÖ

2021 2020 2021 2020

Warrantit* 8 877 0 8 877 0

Muut 694 0 -66 0

Yhteensä 9 571 0 8 811 0

*Muut velat sisältävät johdannaisia, 14 000 000 kpl LDA CAPITAL LIMITEDille annettuja warrantteja. Tietoja johdannaisten raportointi-
periaatteista, ks. liitetieto 1.

Liitetieto 25. Pantatut vakuudet

tuhatta SEK

KONSERNI EMOYHTIÖ

2021 2020 2021 2020

Ympäristövelvoitteisiin liittyvät pantatut 
vakuudet

5 369 5 270 – –

Pantatut vakuudet yhteensä 5 369 5 270 – –

Liitetieto 26. Ehdolliset velat
KONSERNI EMOYHTIÖ

2021 2020 2021 2020

Endomines Oy:tä koskevat vuoden 1996  
sopimuksen mukaiset rojaltit:

Tulevat Ilomantsin rojaltimaksut1) 25 802 25 325 – –

Tulevat rojaltimaksut Pampalon esiinty-
mistä2) 15 340 15 056 – –

Ehdolliset velat yhteensä 41 143 40 381 – –

1) Suomen valtiolle maksetaan rojaltia, joka perustuu louhittuun malmiin tietyillä Karjalan kultalinjan alueilla, enintään 2 523 000 euroa. 
     

2) Rojaltimaksua maksetaan Polar Mining Oy:lle, kun 203 000 unssia kultaa on otettu talteen. Velvoite on määrältään enintään  
1 500 000 euroa. Tähän mennessä noin 60 prosenttia kullasta on otettu talteen. Nykyisellä tuotantotasolla tämä maksuvelvoite tulee 
voimaan aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua.      

Liitetieto 27. Konsernin osakekohtainen tulos

tuhatta SEK 2021 2020

Ennen ja jälkeen laimentamisen

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto -261 127 -196 864

Osakkeiden painotettu keskimäärä osakekohtaista tulosta laskettaessa 207 698 232 117 810 761

Osakekohtainen tulos ennen laimentamista -1,26 -1,67

Osakekohtainen tulos laimentamisen jälkeen -1,26 -1,67

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos osakkeiden 
keskimääräisellä lukumäärällä.
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Liitetieto 28. Lähipiirisuhteet ja -liiketoimet
Lähipiirisuhteet       
Emoyhtiön osakkeet ja osallistuminen tytäryhtiöissä, ks. liitetieto 12.  

Tiedot hallituksen jäsenistä ja konsernin johdosta sekä heidän palkkioistaan, ks. liitetieto 5 ja Hal-
linnointiraportti.

Liiketoimet
Hallituksen jäsenille maksettujen palkkioiden lisäksi tietyt merkittävät osakkeenomistajat osallistui-
vat vuoden 2020 toisen ja kolmannen kvartaalin aikana liikkeeseen laskettuun siltarahoituslainaan ja 
vuoden 2020 toisen kvartaalin aikana suunnattuun osakeantiin. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitus-
johtaja osallistuivat vuoden 2020 toisen kvartaalin aikana liikkeeseen laskettuun siltarahoituslainaan. 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat emoyhtiön ja muiden konserniyhtiöiden välillä

tuhatta SEK 2021 2020

Nettoliikevaihto muilta konserniyhtiöiltä 8 400 –

Muille konserniyhtiöille maksetut muut ulkoiset kulut 4 581 3 409

Korkotuotot muilta konserniyhtiöiltä 30 991 20 988

Korkokulut muille konserniyhtiöille 80 136

Myyntisaamiset tytäryhtiöille vuoden lopussa 8 400 –

Lainat tytäryhtiöille vuoden lopussa 536 505 395 032

Tytäryhtiöiltä lainatut varat vuoden lopussa 110 083 10 281

Liitetieto 29. Rahavirtalaskelman lisätiedot

tuhatta SEK

KONSERNI EMOYHTIÖ

2021 2020 2021 2020

Korkomaksut

Saatu korko

Ulkoiset korot – – – –

Tytäryhtiöiden korot – – – –

Yhteensä – – – –

Maksettu korko – – – –

Ulkoiset korot -5 014 -4 686 -5 014 -4 686

Tytäryhtiöiden korot – – – –

Yhteensä -5 014 -4 686 -5 014 -4 686

tuhatta SEK

Vaihto- 
velkakirja-

laina

Joukko- 
velkakirja-

laina Siltalaina
Vuokra- 

sopimukset

Muut  
korolliset 

velat Yhteensä

Rahavirtalaskelma

Lainanotto -80 792 – – – – -80 792

Lainojen lyhennys – 3 687 77 176 6 067 44 526 131 456
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Liitetieto 30. Herkkyysanalyysi
Rahoitusinstrumenttien tärkeimmät riskit, ks. liitetieto 14, joille konserni altistuu, on esitetty liitetiedossa 3. Seuraavassa taulukossa esitetään yksittäisissä muuttujis-
sa tapahtuneita eroja ja niiden vaikutukset kaikkien muiden muuttujien ollessa vakiona. Kaikki tiedot koskevat koko konsernia.

tuhatta SEK
Tulos  

verojen jälkeen Oma pääoma
Tulos  

verojen jälkeen Oma pääoma

Valuuttakurssierojen vaikutus konserniyhtiöiden välisiin lainoihin:

+1 % valuuttakurssin muutos SEK–EUR 1 373 1 373 391 391

-1 % valuuttakurssin muutos SEK–EUR -1 373 -1 373 -391 -391

+1 % valuuttakurssin muutos SEK–USD 5 553 5 553 3 563 3 563

-1 % valuuttakurssin muutos SEK–USD -5 553 -5 553 -3 563 -3 563

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus USD-määräisiin ulkoisiin saamisiin:

+1 % valuuttakurssin muutos USD–EUR, muunnettuna SEK:n tilinpäätöspäivän vaihtokurssilla 6 6 5 5

-1 % valuuttakurssin muutos USD–EUR, muunnettuna SEK:n tilinpäätöspäivän vaihtokurssilla -6 -6 -5 -5

Liitetieto 31. Tilikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

• Endomines tiedotti 4.1.2022 päättäneensä suunnatusta vaihtovelkakirjalainasta LDA Capital Limit-
edille.

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

• Endomines tiedotti 24.1.2022, että LDA Capital Limited muuntaa vaihtovelkakirjansa osittain osak-
keiksi.

• Endomines päivitti 3.2.2022 Fridayn kaivoksen tuotantonäkymän. Fridayn kaivoksen ja rikastamon 
toiminta on väliaikaisesti pysäytetty. Yhtiö keskittyy maanalaiseen kairaukseen, jotta malmin muo-
dot ja rajat voidaan määrittää tarkemmin. Toiminnan ylösajo jatkuu, kun porauksen tulokset ovat 
selvillä, ja olettaen, että ydinporauksen tulokset ovat odotusten mukaisia.

• Endomines päivitti 3.2.2022 Pampalon kaivoksen tuotantonäkymän. Tuotannon ylösajo jatkuu, ja 
tähän mennessä tuotetun kultamalmin pitoisuus on suunniteltua korkeampi. Täysi tuotantotaso 
saavutetaan arviolta vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla. Kultakonsentraattien toimitukset al-
koivat tammikuussa, ja rikastamo on saavuttanut nyt yli 60 % täydestä tuotantokapasiteetistaan.

• Kuten 18.2.2022 ilmoitettiin, Endomines päätti kokonaan taatusta 28 571 429 osakkeen suunnatusta 
annista yhtiön velkakirjojen haltijoille hintaan 0,21 euroa (2,2211 Ruotsin kruunua) osakkeelta, mikä 
tarjoaa yhteensä 6 000 000 euron varat (63 466 2011 Ruotsin kruunua) ennen annin hallinnollisia 

kuluja. Anti vahvistaa Endominesin taloudellista asemaa merkittävästi ja mahdollistaa kaivostoi-
minnan sekä malminetsinnän kehittämisen ja kasvun myös jatkossa.

• Euroopan turvallisuustilanne heikkeni Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Tällä ei ole 
ollut merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

Yhtiökokouksen käytettävissä olevat varat (SEK):
Ylikurssirahasto 966 830 479

Edellisten tilikausien tappiot -715 396 633

Vuoden tulos -272 166 250

Yhteensä -20 732 404

Hallituksen ehdotus voitonjaosta 2021
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 ei jaeta osinkoa ja että tappio -20 732 404 SEK siirretään voit-
tovaroihin.
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Konsernin tuloslaskelma ja tase esitetään varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa hyväksyttäväksi. Hallitus ja toimitusjohtaja varmis-
tavat, että konsernitilinpäätös on laadittu EU: n hyväksymien 
kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti ja antaa 
oikean ja riittävän kuvan konsernin asemasta ja tuloksesta.

Vuosikertomus on laadittu yleisesti hyväksyttyjen tilinpää-
tösperiaatteiden mukaisesti, ja se antaa todenmukaisen ja oi-
kean näkemyksen emoyhtiön asemasta ja tuloksista. Konsernin 

Ingmar Haga
Hallituksen puheenjohtaja

Markus Ekberg
Hallituksen jäsen

Tilintarkastuskertomus on annettu 27. huhtikuuta 2022

 

PricewaterhouseCoopers AB

Anna Rozhdestvenskaya

Auktorisoitu tilintarkastaja

Jeremy Read
Hallituksen jäsen

Eeva Ruokonen
Hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

ja emoyhtiön toimintakertomus antaa todellisen kokonaiskuvan 
konsernin ja emoyhtiön toiminnan kehityksestä, asemasta sekä 
kuvaa merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista emoyh-
tiö ja konserniin kuuluvat yritykset vastaavat. 

Tukholmassa 25. huhtikuuta 2022

Jukka-Pekka Joensuu
Hallituksen jäsen
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Raportti tilinpäätöksestä ja 
konsernitilinpäätöksestä

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Endomines AB:n (julk) tilinpäätöksen 
ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021 lukuun ottamatta yhtiö-
hallintoa koskevaa raporttia sivuilla 20–24. Emoyhtiön tilinpäätös 
ja konsernitilinpäätös sisältyvät tähän asiakirjaan sivuilla 12–19 ja 
25–55. 

Käsityksemme mukaan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen 
laatimista koskevan lain (årsredovisningslagen) mukaisesti ja 
antaa olennaisilta osin oikean kuvan emoyhtiön taloudellisesta 
tilanteesta 31.12.2021 sekä vuoden taloudellisesta tuloksesta ja 
rahavirroista mainitun lain edellyttämällä tavalla. Konsernitilin-
päätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevan lain mu-
kaisesti ja antaa olennaisilta osin oikean kuvan konsernin talou-
dellisesta asemasta 31.12.2021 sekä sen toiminnan tuloksesta 
ja rahavirroista katsausvuodelta EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja edellä mainitun 
lain mukaisesti. Lausuntomme eivät kata yhtiöhallintoa koskevaa 
raporttia sivuilla 20–24. Toimintakertomus on ristiriidaton tilin-
päätöksen ja konsernitilinpäätöksen muiden osien kanssa.

Esitämme yhtiökokoukselle, että se vahvistaa emoyhtiön ja 
konsernin tuloslaskelman ja taseen.

Tässä tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevassa rapor-
tissa antamamme lausunnot ovat sisällöltään yhteneväiset sen 
lisäraportin kanssa, jonka olemme esittäneet emoyhtiön ja kon-
sernin tarkastusvaliokunnalle tilintarkastusta koskevan EU:n ase-
tuksen (537/2014) artiklan 11 mukaisesti.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen kansainvälisten tilintar-
kastusstandardien (ISA) ja Ruotsissa noudatettavan hyvän tilintar-
kastustavan mukaisesti. Standardien mukaisia velvollisuuksiam-
me kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet. 
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konsernista Ruotsissa 

Endomines AB:n (julk) yhtiökokoukselle, yritystunnus 556694-2974

noudatettavan hyvän tilintarkastustavan vaatimusten mukaisesti 
ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset am-
mattieettiset velvollisuutemme. Parhaan tietomme ja käsityk-
semme mukaan emme ole suorittaneet EU-asetuksen (537/2014) 
artiklassa 5.1 tarkoitettuja kiellettyjä palveluja tarkastettavalle 
yhtiölle tai sen EU:ssa sijaitsevalle emoyritykselle tai sen mää-
räysvallassa oleville EU:ssa sijaitseville yrityksille.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä.

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa
Tilintarkastuksen kohde ja laajuus
Osana tilintarkastuksen suunnittelua määritimme olennaisuus-
rajan ja arvioimme olennaisen virheellisyyden riskiä taloudel-
lisessa raportoinnissa. Otimme huomioon erityisesti alueet, 
joiden osalta toimitusjohtaja ja hallitus ovat tehneet subjektii-
visia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi tilinpäätöksen kannalta 
merkittävät arviot, joihin liittyy luonteeltaan epävarmoja oletuk-
sia ja tulevien tapahtumien arviointia. Kuten tilintarkastuksissa 
yleensä, olemme myös ottaneet huomioon riskin, että hallitus ja 
toimitusjohtaja sivuuttavat sisäisen valvonnan, ja olemme muun 
muassa arvioineet sitä, onko näkyvissä viitteitä järjestelmälli-
sistä poikkeamista, joista aiheutuu väärinkäytöksistä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden riski.

Suoritimme tilintarkastuksemme tarkoituksenmukaisella ta-
valla, jotta voimme antaa lausuntomme taloudellisesta rapor-
toinnista kokonaisuutena ottaen huomioon konsernin raken-
teen, tilinpäätösprosessit ja kontrollit sekä konsernin toimialan.

Emoyhtiössä ja sen suomalaisissa tytäryhtiöissä Endomines 
Oy, Endomines Finland Oyj ja Kalvinit Oy on tehty lakisääteinen 
tilintarkastus ja Endomines Idaho LLC:ssä erityistarkastus kon-
sernin tarkoituksia varten. Tilintarkastussuunnitelmaa laaties-
samme olemme määritelleet kunkin yhtiön osalta toteutettavat 
tilintarkastustoimenpiteet.

Konsernitiimi on suorittanut emoyhtiötä, konsolidointia, tilin-
päätöstä sekä olennaisia oletuksia ja arvioita koskevan tarkas-

tuksen ja konsernin arvonalentumistestausta koskevan tarkastuk-
sen. Toteutettujen tarkastustoimien perusteella arvioimme, että 
olemme saaneet riittävästi tarkastusevidenssiä voidaksemme 
antaa lausunnon taloudellisesta raportoinnista kokonaisuutena.

Tilintarkastusta tehdään jatkuvasti vuoden mittaan. Rapor-
toimme puolivuosikatsauksen ja vuositilinpäätöksen yhteydessä 
keskeiset huomiomme konsernin johdolle ja tarkastusvaliokun-
nalle. Puolivuosikatsauksen osalta annoimme raportin yleisluon-
teisesta tarkastuksesta.

Olennaisuus
Tilintarkastuksen laajuuteen ja kohdentamiseen vaikuttaa arvi-
omme olennaisuudesta. Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia 
kohtuullinen varmuus siitä, onko taloudellisessa raportoinnissa 
olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärin-
käytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia, 
jos niiden yksin tai yhdessä voi kohtuudella odottaa vaikuttavan 
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät taloudellisen ra-
portoinnin perusteella.

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennai-
suuteen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten talou-
delliselle raportoinnille kokonaisuutena määritetyn olennaisuus-
rajan. Näiden raja-arvojen sekä kvalitatiivisten tekijöiden avulla 
määritimme tarkastuksen kokonaislaajuuden ja yksittäisten tilin-
tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä 
arvioimme virheellisyyksien erillistä ja yhteistä vaikutusta talou-
delliseen raportointiin kokonaisuutena.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka 
ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä 
tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilinpäätöksen ja konser-
nitilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huo-
mioon tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen kokonaisuute-
na kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme 
siitä annettava lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä 
lausuntoa.
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TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEINEN SEIKKA MITEN SEIKKAA ON KÄSITELTY TILINTARKASTUKSESSA

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä tytär- 
yhtiöiden osakkeiden arvonalentumistestaus 

Konsernin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvo on 
merkittävä. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Yhdysval-
loissa ja Suomessa koostuivat erilaisista luvista ja aktivoiduis-
ta malminetsinnän kustannuksista, rakennuksista ja koneista, 
joiden arvo oli 31.12.2021 yhteensä 319 MSEK (USA) ja 202 
MSEK (Suomi).  Yhtiö testasi standardien IFRS 6 ja IAS 36 vaa-
timusten mukaisesti, onko tarvetta arvonalennuksiin.

Yhtiö kuvailee arvonalentumistestauksen periaatteita, ai-
kaisempia arvonalentumisia sekä tilikauden arvonalentumis-
testauksen tuloksia liitetiedossa 3 Tilinpäätöksen kannalta 
tärkeät arvostukset ja arviot, liitetiedossa 7 Poistot ja arvon-
alentumiset sekä liitetiedossa 10 Konsernin aineettomat ja 
aineelliset hyödykkeet. Aineellisten käyttöhyödykkeiden ar-
vonalentumistestauksen perustana ovat yhtiön sisäiset tuo-
tanto- ja liiketoimintasuunnitelmat sekä oletukset tulevasta 
kehityksestä. Suunnitteluhorisontti on kunkin kaivoksen ar-
vioitu elinkaari. Aineettomien hyödykkeiden arvonalentumis-
testaus tehtiin käyvin arvoin rahavirtoja tuottavien yksiköiden 
osalta perustuen ennakoituihin rahavirtoihin sekä sisäisiin lii-
ketoimintasuunnitelmiin ja ennusteisiin.

Arvonalentumiset ovat erittäin herkkiä kullan hinnan vaih-
teluille ja diskonttaustekijää koskeville oletuksille. 

Arvonalentumistestauksen perusteella on Yhdysvalloissa 
sijaitsevan Fridayn kaivoksen hyödykkeisiin tehty 122 MSEK:n 
arvonalennus.  Suomen osalta ei ollut tarvetta aineellisten tai 
aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksiin. Yksityiskohtai-
set tiedot on annettu liitetiedoissa 3, 7 ja 10.

Konserniyhtiöiden osakkeiden arvonalentumistestauk-
sessa tunnistettiin tarve arvonalentumiskirjauksiin. Tämän 
seurauksena on suomalaisen tytäryhtiön Endomines Oy:n 
osakkeisiin tehty 24 MSEK:n alaskirjaus ja yhdysvaltalaisen 
tytäryhtiön Endomines Idaho LLC:n osakkeisiin 237 MSEK:n 
alaskirjaus.  Yksityiskohtaiset tiedot on annettu liitetiedossa 3 
Tilinpäätöksen kannalta tärkeät arvostukset ja arviot sekä liite-
tiedossa 12 Osakkeet ja osuudet konserniyhtiöissä.

Tarkastuksemme sisälsi toimenpiteitä sen varmentamiseksi, 
että hyödykkeiden kirjauksessa on noudatettu soveltuvia tilin-
päätöksen laatimisperiaatteita ja arvonalentumistestauksessa 
on käytetty yleisesti hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä, että 
matemaattisessa laskennassa ei ole virheitä ja että käytetyt 
oletukset ovat kohtuullisia. 

Tarkastuksemme on sisältänyt muun muassa seuraavat toi-
menpiteet: Olemme arvioineet mallia, jota konserni on käyt-
tänyt arvonalentumistestauksessa, ja arvioineet keskeisiä ole-
tuksia niiden ennakoitujen rahavirtojen ja diskonttokorkojen 
määrittämiseksi, joita on käytetty rahavirtaa tuottavien yksiköi-
den käyttöarvon laskennassa. Olemme arvioinnissamme ver-
ranneet tietoja historialliseen liiketoiminnan kehitykseen, kon-
sernin ennusteisiin ja strategisiin suunnitelmiin sekä ulkoisista 
tietolähteistä saataviin tietoihin sikäli kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista.

Malminetsintään käytettävien hyödykkeiden osalta tilin-
tarkastuksemme kattoi yhtiön arvostusraportin ja resurssien 
tarkastuksen. Varmensimme tulevien rahavirtojen ennusteissa 
käytetyt oletukset ulkoisten tietolähteiden tietojen avulla sikä-
li kuin se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Arvioimme 
myös johdon esittämää herkkyysanalyysiä sellaisten oletuksis-
sa tapahtuvien muutosten osalta, joista voi seurata lisää arvon-
alennuksia. 

Tarkastimme myös asiaan liittyviä selvityksiä ja niiden IAS 36 
-standardin vaatimustenmukaisuutta. 
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TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEINEN SEIKKA MITEN SEIKKAA ON KÄSITELTY TILINTARKASTUKSESSA

Rahoitus/jatkuvuus (Going Concern)

Yhtiön toiminta on pääomavaltaista. Malminetsinnän ja kaivos-
toiminnan harjoittaminen edellyttää rahoituksen saatavuutta. 
Vuonna 2021 yhtiö oli edellisvuosien tapaan tappiollinen ja 
rahavirta oli negatiivinen. Tämä rasittaa maksuvalmiutta ja 
johtaa tarpeeseen varmistaa konsernin rahoitus pitkällä aika-
välillä.  

Hallitus ja johto ovat aktiivisesti mukana jatkamassa uuden 
rahoituksen etsimistä, jotta yhtiö voi toteuttaa pitkän aikavä-
lin kasvustrategiaansa.  Endominesin 4.1.2021 pidetty ylimää-
räinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen 30.11.2020 tekemän 
päätöksen merkintäoikeusannista. Merkintäoikeusannilla En-
domines keräsi 214 SEK ennen antikuluja.

Toukokuussa 2021 Endomines solmi LDA Capital Limitedin 
kanssa kattavan rahoitussopimuksen, jonka arvo on 14 MEUR. 
Yhtiökokous hyväksyi rahoituspaketin 10.6.2021. Rahoituspa-
kettiin sisältyy vaihtovelkakirjalainasopimus, jonka kokonais-
pääoma on 6 MEUR, ja myyntioptiosopimus, jonka arvo on 8 
MEUR. Endomines AB ilmoitti 4.1.2022 LDA Capitalille suun-
natusta vaihtovelkakirjalainasta, jonka arvo on 2 MEUR. Yhtiö 
julkisti 18.2.2022 täysin taatun 6 MEUR:n osakeannin vaihto-
velkakirjalainan sijoittajalle.

Lisäksi Endomines Oy on vuonna 2021 solminut suomalai-
sen sijoittajaryhmän kanssa rahoitussopimuksen, jonka arvo 
on 7,5 MEUR. 

Nämä ja jo aiemmin sovitut rahoitusjärjestelyt sekä liike-
toiminnan myyntitulojen kasvu vahvistavat yhtiön taloudellista 
asemaa mahdollistaen kaivos-, malminetsintä- ja hankekehi-
tysportfolion edelleen kehittämisen ja kasvattamisen vuonna 
2022. Yhtiö myös tarkastelee aktiivisesti uusia rahoitusvaihto-
ehtoja ja mahdollisuuksia nopeuttaa omaisuuseriensä etsintä- 
ja kaivostoimintaa. Konsernin rahoitusvarat olivat 31.12.2021 
yhteensä 12 MSEK.

Olemme tutustuneet johdon laatimaan ja hallituksen hyväk-
symään maksuvalmiusennusteeseen. Maksuvalmiusennustee-
seen sisältyy suunniteltu lisärahoitus ja sen mukaan yhtiöllä on 
riittävät varat toiminnan harjoittamiseen 12 kuukauden ajan 
katsauskauden päättymisen jälkeen.

Olemme tarkastaneet ennusteen perustana olevat keskei-
simmät oletukset. Lisäksi olemme analysoineet toiminnan ke-
hitystä sekä ennakoitujen tapahtumien tuloksia katsauskauden 
päättymisestä tilintarkastuskertomuksen antamispäivään.

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 
tilinpäätökseen liittyvät tiedot, jotka koskevat yhtiön rahoitus-
ta, ja toteamme ne asianmukaisiksi. 
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Muu informaatio kuin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
Tämä asiakirja sisältää tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
ohella myös muuta informaatiota, joka on esitetty sivuilla 1–11 ja 
24–25. Muuhun informaatioon sisältyy myös palkitsemisraportti, 
jonka odotamme saavamme käyttöön vasta tämän tilintarkastus-
kertomuksen antamispäivän jälkeen. Hallitus ja toimitusjohtaja 
vastaavat muusta informaatiosta.

Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskeva lausuntomme 
ei kata tätä muuta informaatiota emmekä anna lausuntoa muun 
informaation vahvistamiseksi.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaa-
tio tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen yh-
teydessä ja arvioida, onko informaatio olennaisesti ristiriidassa 
tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen kanssa. Otamme muun 
informaation läpikäymisessä huomioon myös muutoin tilintar-
kastuksen aikana hankkimamme tietämyksen sekä arvioimme, 
vaikuttaako informaatio muutoin olevan olennaisesti virheellis-
tä.

Jos teemme muuhun informaatioon kohdistamamme työn 
perusteella johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on olen-
nainen virheellisyys, meidän on raportoitava siitä. Meillä ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja konserni-
tilinpäätöksen laatimisesta siten, että ne antavat oikean kuvan 
tilinpäätöstä koskevan lain vaatimusten mukaisesti ja että konser-
nitilinpäätös antaa oikean kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja edellä mainitun 
lain mukaisesti. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sel-
laisesta sisäisestä valvonnasta, jonka hallitus ja toimitusjohtaja 
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen ja kon-
sernitilinpäätöksen, joissa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä ja konsernitilinpää-
töstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, 
jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa 
tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa 
kuin tehdä niin. 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on, ilman että sillä 
on vaikutusta hallituksen vastuuseen ja tehtäviin yleensä, muun 
muassa valvoa taloudellista raportointia.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko ti-
linpäätöksessä tai konsernitilinpäätöksessä kokonaisuutena vää-
rinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, 
sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae 
siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan ISA-standardien 
tai Ruotsissa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voi kohtuudella odottaa vaikut-
tavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätök-
sen tai konsernitilinpäätöksen perusteella.

Velvollisuutemme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ti-
lintarkastuksessa on kuvattu Ruotsin tilintarkastusvalvonnan (Re-
visorsinspektionen) verkkosivuilla (ruotsiksi ja englanniksi): www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Tämä kuvaus on osa ti-
lintarkastuskertomusta.

Raportti muista lakisääteisistä 
velvoitteista
Lausunto
Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevan tilintarkastuksen 
lisäksi olemme tarkastaneet Endomines AB:n (julk) hallituksen ja 
toimitusjohtajan toteuttaman hallinnon vuodelta 2021 sekä esi-
tyksen yhtiön voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi. 

Esitämme yhtiökokoukselle, että se päättää tappiota koske-
vista toimenpiteistä toimintakertomuksen esityksen mukaisesti 
ja myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapau-
den tilikaudelta.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Ruotsissa noudatetta-
van hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Velvollisuuksiamme 
kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet. 
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konsernista Ruotsissa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan vaatimusten mukaisesti 

ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset ammat-
tieettiset velvollisuutemme.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-
tusevidenssiä.

Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus laatii esityksen yhtiön voittoa tai tappiota koskeviksi toi-
menpiteiksi. Voitonjakoa koskevan esityksen osalta tähän sisältyy 
muun muassa arvio siitä, onko voitonjako hyväksyttävä suhteessa 
niihin vaatimuksiin, joita yhtiön ja konsernin toiminnan laatu, laa-
juus ja riskit asettavat emoyhtiön ja konsernin omalle pääomalle, 
konsolidointitarpeille, likviditeetille ja asemalle yleensä.

Hallitus vastaa yhtiön toiminnan järjestämisestä ja hallinnosta. 
Tämä tarkoittaa muun muassa jatkuvaa yhtiön ja konsernin talou-
dellisen tilanteen arviointia ja yhtiön hallinnon järjestämistä siten, 
että varmistetaan kirjanpidon, varainhoidon ja yhtiön muiden ta-
lousasioiden valvonta turvaavalla tavalla. Toimitusjohtajan tulee 
hoitaa hallintoon liittyvät juoksevat asiat hallituksen linjausten ja 
ohjeiden mukaisesti sekä muun muassa ryhtyä niihin välttämät-
tömiin toimiin, joita yhtiön kirjanpidon toteuttaminen lainsää-
dännön mukaisesti ja varainhoidosta huolehtiminen turvaavalla 
tavalla edellyttävät.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Hallinnon tarkastuksen osalta ja siten myös vastuuvapautta kos-
kevan lausuntomme osalta tavoitteemme on hankkia tilintarkas-
tusevidenssiä, jonka perusteella voimme arvioida kohtuullisella 
varmuudella, onko joku hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja olen-
naisella tavalla:
• ryhtynyt toimeen tai syyllistynyt laiminlyöntiin, joka saattaa 

johtaa korvausvastuuseen yhtiötä kohtaan

• toiminut jollain muulla tavalla osakeyhtiöitä tai tilinpäätöksen 
laatimista koskevien lakien tai yhtiöjärjestyksen vastaisesti.

Yhtiön voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi annetun 
esityksen tarkastuksen osalta ja siten myös asiaa koskevan lau-
suntomme osalta tavoitteemme on kohtuullisella varmuudella ar-
vioida, onko esitys osakeyhtiölain (aktiebolagslagen) mukainen.

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole 
tae siitä, että Ruotsissa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa aina havaitaan toi-
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menpiteet tai laiminlyönnit, jotka saattavat johtaa korvausvastuu-
seen yhtiötä kohtaan, tai että esitys yhtiön voittoa tai tappiota 
koskeviksi toimenpiteiksi ei ole osakeyhtiölain mukainen.

Velvollisuutemme tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ti-
lintarkastuksessa on kuvattu Ruotsin tilintarkastusvalvonnan (Re-
visorsinspektionen) verkkosivuilla (ruotsiksi ja englanniksi): www.
revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Tämä kuvaus on osa ti-
lintarkastuskertomusta.

Tilintarkastajan lausunto ESEF-
tilinpäätöksestä
Lausunto
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen lisäksi 
olemme suorittaneet tarkastuksen myös sen varmentamiseksi, 
että Endomines AB:n (julk) hallitus ja toimitusjohtaja ovat laati-
neet tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021 
ESEF-muodossa (European Single Electronic Format), joka mah-
dollistaa yhtenäisen sähköisen raportoinnin Ruotsin arvopaperi-
markkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) (2007:528) 16 
luvun 4 a pykälän mukaisesti.

Tarkastuksemme ja lausuntomme koskevat vain lakisääteistä 
vaatimusta.

Käsityksemme mukaan ESEF-tilinpäätös on laadittu muodos-
sa, joka olennaisilta osin mahdollistaa yhtenäisen sähköisen ra-
portoinnin.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tarkastuksen noudattaen Ruotsin tilin-
tarkastajajärjestö FAR:in (Föreningen auktoriserade revisorer) 
suositusta RevR 18, joka koskee tilintarkastajan suorittamaa 
ESEF-tilinpäätöksen varmentamista (RevR 18 Revisorns gransk-
ning av Esef-rapporten). Suosituksen mukaiset velvollisuutemme 
on kuvattu tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet. 
Olemme riippumattomia Endomines AB:stä (publ) Ruotsissa 
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan vaatimusten mukaisesti 
ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset ammat-
tieettiset velvollisuutemme.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidens-
siä.

Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat ESEF-tilinpäätöksen laatimi-
sesta arvopaperimarkkinalain (2007:528) 16 luvun 4 a pykälän mu-
kaisesti sekä sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka hallitus ja 
toimitusjohtaja katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia ESEF-ti-
linpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutemme on suorittamamme tarkastuksen perusteella 
muodostaa kohtuullisella varmuudella käsitys siitä, onko ESEF-ti-
linpäätös laadittu olennaisilta osin sellaisessa muodossa, joka 
täyttää arvopaperimarkkinalain (2007:528) 16 luvun 4 a pykälän 
vaatimukset.

RevR 18 -suositus edellyttää, että suunnittelemme ja toteu-
tamme tarkastustoimenpiteet, joilla saadaan kohtuullinen var-
muus siitä, että ESEF-tilinpäätös on laadittu nämä vaatimukset 
täyttävässä muodossa.

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei 
ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan RevR 18 
-suosituksen tai Ruotsissa noudatettavan hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti suoritettavassa tarkastuksessa. Virheellisyyksiä 
voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voi kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät teke-
vät ESEF-tilinpäätöksen perusteella.

Tilintarkastusyhteisö noudattaa kansainvälistä laadunvalvon-
tastandardia ISQC 1 (Laadunvalvonta tilintarkastusyhteisöissä, 
jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja 
yleisluonteisia tarkastuksia sekä muita varmennus- ja liitännäis-
palvelutoimeksiantoja), ja sillä on kattava laadunvalvontajärjestel-
mä, jonka sisältämien dokumentoitujen ohjeiden ja menettelyjen 
avulla varmistetaan ammattieettisten vaatimusten, ammatinhar-
joittamiseen liittyvien standardien ja sovellettavien lakien ja ase-
tusten vaatimusten noudattaminen.

Tarkastuksessa hankitaan erilaisin toimenpitein evidenssiä sii-
tä, että ESEF-tilinpäätös on laadittu muodossa, joka mahdollistaa 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen yhtenäisen sähköisen 
raportoinnin. Tilintarkastaja valitsee toteutettavat toimenpiteet 
muun muassa arvioimalla väärinkäytöksestä tai virheestä johtu-
vien olennaisten virheellisyyksien riskiä raportoinnissa. Riskien 
arvioinnissa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelua varten tilin-

tarkastaja ottaa huomioon ne sisäisen valvonnan osa-alueet, jot-
ka liittyvät hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuuksiin ESEF-ti-
linpäätöksen osalta, mutta tarkoituksena ei ole antaa lausuntoa 
sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tarkastukseen sisältyy myös 
hallituksen ja toimitusjohtajan käyttämien oletusten tarkoituk-
senmukaisuuden ja kohtuullisuuden arviointi.

Tarkastustoimenpiteet ovat pääasiassa ESEF-tilinpäätöksen 
teknistä validointia eli sen selvittämistä, täyttääkö ESEF-tilin-
päätös tiedostona ne tekniset vaatimukset, jotka on määritelty 
EU-komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/815, ja sen 
varmentamista, että ESEF-tilinpäätös on yhteneväinen tilintarkas-
tetun tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen kanssa- 

Lisäksi tarkastuksessa arvioidaan, onko ESEF-tilinpäätökses-
sä iXBRL-merkinnät, joiden avulla konsernin tuloslaskelmasta, 
taseesta, oman pääoman muutoksista ja kassavirta-analyysistä 
saadaan oikea ja täydellinen koneellisesti luettava versio. 

PricewaterhouseCoopers AB (osoite: Torsgatan 21, SE-113 97 
Stockholm) valittiin Endomines AB:n (julk) tilintarkastajaksi yh-
tiökokouksessa 10.6.2021 ja on toiminut yhtiön tilintarkastajana 
vuodesta 2013.

Tukholmassa 27.4.2022
PricewaterhouseCoopers AB

Anna Rozhdestvenskaya
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