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Endomines AB (Publ) 
 

(Liiketunnus 556694-2974) 
 
 

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 
Tämä puolivuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, joka on julkaistu 16. elokuuta 2018. Mikäli käännöksen ja 

alkuperäisen ruotsinkielisen version välillä on erovaisuuksia, ruotsinkielinen puolivuosikatsaus on todistusvoimainen.  

 

Hyvä kullantuotanto siivitti positiivista käyttökatetta vuoden toisella 
neljänneksellä 

Idahon hankkeet etenevät suunnitelman mukaisesti 

 
Q2 2018 (vs. Q2 2017)  
Operatiivinen toiminta 

• Kullan tuotanto oli 129,6 kg (107,4) 

• Syötemalmin määrä oli 44 453 tonnia (47 621) kultapitoisuudella 3,6 g/t (2,7) 

• Cash Cost oli 819 USD/oz (1 124) 
 

Taloudelliset tunnusluvut 

• Liikevaihto oli 42,2 MSEK (34,6) 

• Vertailukelpoinen käyttökate (ilman TVL Gold yrityskauppaan liittyneitä kuluja) oli 11,4 MSEK (0,5) 

• Käyttökate oli 8,5 MSEK (0,5) 

• Rahavirrat olivat yhteensä -15,5 MSEK (-5,6) 

• Osakekohtainen tulos oli -0,15 SEK (-0,64) 
 
H1 2018 (vs. H1 2017)  
Operatiivinen toiminta 

• Kullan tuotanto oli 221,8 kg (205,3) 

• Syötemalmin määrä oli 82 021 tonnia (88 425) kultapitoisuudella 3,3 g/t (2,8) 

• Cash Cost oli 1 064 USD/oz (1 162) 
 

Taloudelliset tunnusluvut 

• Liikevaihto oli 69,6 MSEK (63,1) 

• Vertailukelpoinen käyttökate (ilman TVL Gold yrityskauppaan liittyneitä kuluja) oli 7,8 MSEK (-0,8) 

• Käyttökate oli 0,0 MSEK (-0,8) 

• Rahavirrat olivat yhteensä 71,6 MSEK (-17,1) 

• Osakekohtainen tulos oli -0,10 SEK (-1,44) 
 
Strategiset kohokohdat 

• Endomines sai päätökseen koko Ilomantsin Pampalon kaivoksen henkilökuntaa koskeneet 
yhteistoimintaneuvottelut 5.6.2018. Neuvottelujen tuloksena 26 työntekijää lomautetaan yli 90 
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päivän ajaksi ja 4 työntekijän työsuhde irtisanotaan pääasiassa vuoden 2018 kolmannen 
neljänneksen  jälkeen. 

• Pampalon kaivoksen syventämiseen tarvittavaa investointia päätettiin lykätä, minkä johdosta 
kullan tuotanto keskeytyy väliaikaisesti Pampalossa vuoden 2018 syyskuun jälkeen.  
 

OLENNAISET TAPAHTUMAT Q2:EN JÄLKEEN  
Ei olennaisia tapahtumia.  
 
Vuoden 2018 tuotantotavoitteen muutokset:  
Uusi tavoite: Endomines ennakoi tuottavansa 270–300 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-
syyskuussa 2018.  
 
Aiempi tavoite: Endomines ennakoi tuottavansa 250–300 kg kultaa Pampalon kaivoksessa tammi-
syyskuussa 2018. 
 

ffff[ 

Konsernin tunnusluvut huhti-kesä tammi-kesä 

MSEK ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 

Tuotot 42,1 33,9 8,2 71,5 67,4 4,1 

Kustannukset -33,6 -33,4 -0,2 -71,5 -68,2 -3,3 

Poistot ja arvonalentumiset -11,7 -9,8 -1,9 -23,1 -19,4 -3,7 

Vertailukelpoinen käyttökate 11,4 0,5 10,9 7,8 -0,8 8,6 

Käyttökate 8,5 0,5 8,0 0,0 -0,8   0,8 

-Liiketappio/+liikevoitto -3,2 -9,3 6,1 -23,1 -20,2 -2,9 

Tilikauden tulos -5,3 -9,8 4,5 -3,5 -22,0 18,5 

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,15 -0,64 0,49 -0,10 -1,44 1,34 

            

Liiketoiminnan rahavirta -3,0 -2,4   -0,6 -16,0 -5,4 -10,6 

Investoinnit -13,1 -2,8 -10,3 -73,7 -10,6 -63,1 

Rahoitus 0,7 -0,5 1,3 161,3 -1,1 162,4 

Rahavarat vuoden lopussa 90,1 12,4 77,7 90,1 12,4 77,7 

Henkilöstöä vuoden lopussa 42 42 0 42 42 0 

 
 

Toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde: ”Vuoden ensimmäisen neljänneksen rahoitusjärjestelyiden ja 
yhdysvaltalaisen TVL Goldin hankinnan jälkeen toimintamme normalisoitui toisella neljänneksellä, kun 
keskityimme tehokkaaseen kullantuotantoon ja malminetsintään Pampalossa sekä Idahosta 
hankkimiemme kultaesiintymien kehittämiseen. 
 
Toiminta Pampalon kaivoksella eteni hyvin toisella neljänneksellä, vaikka kiviolosuhteet ovat edelleen 
haastavat. Kullan tuotanto oli 129,6 kg, mikä on lähes 21 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 
vertailukaudella. Kesäkuun lopussa vuoden kokonaistuotanto oli 221,8 kg, minkä johdosta tarkistimme 
tuotantotavoitettamme vuoden 2018 tammi-syyskuulle 250–300 kg:sta 270–300 kg:aan. 

Kesäkuussa Endomines sai päätökseen koko Pampalon kaivoksen henkilökuntaa koskeneet 
yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena 26 henkilöä lomautetaan ja 4 henkilön työsuhde 
irtisanotaan pääasiassa kolmannen neljänneksen jälkeen. Neuvotteluiden jälkeen teimme vaikean 
päätöksen lykätä Pampalon kaivoksen syventämiseen vaadittavaa investointia, sillä arvioidemme 
mukaan nykyinen kullan markkinahinta ei tue investoinnin tekemistä. Sen vuoksi kullan tuotanto 
Pampalossa keskeytetään väliaikaisesti syyskuun 2018 jälkeen.  
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Parantunut kullan tuotantomäärä näkyi myös tuloksessamme: tuotot olivat 42,1 MSEK Q2:lla ja 71,5 
MSEK vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoinen käyttökate ilman yrityskauppaan liittyneitä 
kuluja oli selvästi positiivinen, 11,4 MSEK Q2:lla ja  7,8 MSEK vuoden ensimmäisellä puoliskolla.  

Mittava malminetsintäprojektimme Karjalan kultalinjalla alkoi toukokuussa. Kesäkuussa puolestaan 
lanseerasimme kaikille avoimen malminetsintäkilpailun, Kultakisa-Kakkosen. Vilkastuneen 
malminetsintätoiminnan myötä selvitämme pitkällä tähtäimellä kannattavan kullantuotannon 
mahdollistamista alueella. 

Idahossa sijaitsevan Fridayn kaivoksen kehittämishanke eteni suunnitelmien mukaisesti toisella 
neljänneksellä. Kaikkiaan viidestä Idahon kaivoksesta ensimmäisen on määrä käynnistyä 
ilmoittamamme tavoiteaikataulun mukaan vuoden sisällä sen hankinnasta, eli ennen helmikuun 2019 
loppua. Tavoite on edelleen hyvin realistinen, ja projektitiimi tekee kaikkensa minimoidakseen 
Pampalon kaivoksen keskeytyksen ja Fridayn kaivoksen tuotannon käynnistymisen välisen ajan.” 

Tuotanto  
Kullan kokonaistuotanto Pampalossa vuoden 2018 toisella neljänneksellä oli 129,6 kg (107,4) ja 
ensimmäisellä puoliskolla 221,8 kg (205,3). 

Q2:lla keskimääräinen kultapitoisuus oli 3,6 g/t, eli 0,9 g/t korkeampi kuin vertailukaudella 2017, mikä 
osaltaan nosti kullan tuotannon 129,6 kg:aan (107,4 kg). Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla 
keskimääräinen kultapitoisuus oli 3,3 g/t, mikä sekin on merkittävä, 0,5 g/t:n parannus edellisvuoteen 
verrattuna ja näkyy tuotantomäärien kasvuna vertailukauteen nähden. Parempi kultapitoisuus johtuu 
pääasiassa korkeammasta in situ -kultapitoisuudesta.  

Endominesin malmintuotanto ja syötemalmitonnit olivat vuoden 2018 toisella neljänneksellä ja 
ensimmäisellä puoliskolla hieman edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, mikä johtui suurelta osin 
edelleen jatkuvista haasteellisista kiviolosuhteista Pampalon kaivoksen tietyissä osissa. 

Tuotannon tunnusluvut huhti-kesä tammi-kesä 

  2018 2017 +/- 2018 2017 +/- 

Syötemalmi (tonnia) 44 453 47 621 -3 168 82 021 88 425 -6 404 

Syötemalmin pitoisuus (g/t) 3,6 2,7 0,9 3,3 2,8 0,5 

Saanti (%) 82,8 83,1 -0,3 82,8 83,1 -0,3 

Käyttöaste % 41,6 43,5 -1,9 38,5 42,3 -3,8 

Kullantuotanto (kg) 129,6 107,4 22,2 221,8 205,3 16,5 

Kullantuotanto (oz) 4 168 3 453 715 7 131 6 601 530 

Cash Cost (USD/oz) 819 1 124 -305 1 064 1 162 -98 

LTIFR     9    7     2     9     7      2 
 

Tuotantotiedot viimeisimmältä vuosineljännekseltä perustuvat osittain yhtiön omiin analyyseihin, joita ei ole vahvistettu ulkopuolisissa 

laboratorioissa. Lukuarvot on pyöristetty erikseen.  

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

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

  
Malminetsintä ja peränajo Pampalossa 
Vuoden 2018 tuotantoalueelle kohdistuvat koekairaukset saatiin päätökseen lokakuussa 2017, eikä 
tästä syystä Pampalon syväjatkeessa ole suoritettu koekairauksia vuonna 2018. 
 
Vuoden 2017 kairaushankkeen tulokset osoittavat, että malmin tonnimäärä on riittävä vielä 1–1,5 
vuoden tuotannolle seuraavan 100 metrin matkalla nykyisen tuotantoalueen alapuolella. 
Kultapitoisuus siellä on jonkin verran korkeampi kuin ylemmillä tuotantoalueilla. Tuotanto 
syväjatkeessa edellyttäisi investointia vinotunneliin, mikä ei tehtyjen selvitysten mukaan ole kullan 
nykyisellä hintatasolla kannattava. Kesäkuun 5. päivänä 2018 päättyneiden 
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yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena yhtiö päätti syväjatkeen investoinnin lykkäämisestä sekä 
kullan tuotannon väliaikaisesta keskeyttämisestä Pampalossa syyskuun 2018 jälkeen.  
 
Alueellinen malminetsintä Karjalan kultalinjalla  
Endomines käynnisti toukokuussa laajan, monivuotisen malminetsintäohjelman Karjalan kultalinjalla. 
Ohjelma perustuu alueesta laadittuun kolmiulotteiseen malliin, joka on kehitetty yhdessä 
australialaisen Model Earthin kanssa. Mallin ensimmäinen vaihe valmistui maaliskuussa, ja mallia 
tullaan kehittämään edelleen malminetsintäohjelman edistyessä tutkimuksista saadun tiedon 
perusteella. 
 
Kesäkuussa suoritettiin yhteensä 1 621 metriä kairauksia pääasiassa Pampalon kaivoksen lähellä 
sijaitsevissa kohteissa sekä Pampalon eteläpuolella sijaitsevalla niin kutsutulla Central Duplex Zone -
alueella.  
 
Loppuvuoden kairauskohteita selvitetään parhaillaan alueella suoritettavan ylimääräisen 
rakennekartoituksen avulla. Kartoituksen tarkoituksena on parantaa tarkkuutta kairauskohteiden 
valinnassa. On todennäköistä, että ylimääräinen rakennekartoitus viivästyttää ensimmäistä 5000 
metrin kairausohjelmaa joillakin kuukausilla.  
 
Pohjamoreenin base of till (BOT) -näytteenotto-ohjelma aloitettiin kesäkuun puolivälissä. Kesäkuun 
loppuun mennessä oli kerätty yhteensä 136 BOT-näytettä 12 näytteenottolinjalta Pampalon kaivoksen 
läheltä. Näytteiden otto kaivoksen läheisyydessä jatkuu ja laajenee myöhemmin kaivoksen 
pohjoispuolelle, Hosko North zone ja Central Duplex zone -alueille. Vuoden 2018 
malminetsintäsuunnitelmaan kuuluu lisäksi geofysikaalisia tutkimuksia, kuten indusoitu polarisaatio 
(IP), gravimetrinen maaperän tutkimus sekä droonilla suoritettava magneettinen tutkimus. Lisäksi 
tarkempaa tietoa saadaan yhdessä GTK:n kanssa toteutettavasta hyperspektrikuvaushankkeesta, 
jossa tutkitaan aiemmin Karjalan kultalinjalta otettuja kairasydännäytteitä.  
 
Endominesilla on Karjalan kultalinjan alueella lukuisia malminetsintälupia, joiden uusimista täytyy 
hakea Tukesilta 3-4 vuoden välein kunkin luvan rauetessa. Joidenkin malminetsintälupien 
uusimisprosessit ovat parhaillaan käynnissä, mikä saattaa vaikuttaa kairaus- ja BOT-näytekohteiden 
valintaan loppuvuoteen 2018 saakka.  
 
Vuoden 2018 malminetsintäkampanjan tulokset raportoidaan niin pian kuin tutkimusten, muun 
muassa kairauksien ja BOT-näytteenoton, päättymisen jälkeen käytännöllisesti on mahdollista. 
 
Kesäkuussa Endomines lanseerasi Ilomantsissa kaikille avoimen kullanetsintäkilpailun nimeltä 
Kultakisa-Kakkonen. Kilpailuun on jo toimitettu useita näytteitä, ja lupaavimmat näytteet lähetetään 
laboratorioon tarkempaan analyysiin. Kilpailu on käynnissä lokakuun loppuun saakka. 
 
Endomines Idaho  
Endomines sai helmikuussa 2018 päätökseen Idahossa, Yhdysvalloissa viiteen kultaesiintymään 
oikeudet omistavan TVL Goldin hankinnan. TVL Goldin kokonaiskauppahinta oli 31,25 miljoonaa 
dollaria, josta 7,25 miljoonaa dollaria maksettiin käteisellä kaupan toteutushetkellä. Jäljellä oleva 
kauppahinta maksetaan 3,33 miljoonan dollarin ja 18 kuukauden velkakirjalla sekä 20,67 miljoonan 
dollarin (170 826 528 Ruotsin kruunua) vaihtovelkakirjalla. Lisätietoa kaupan ehdoista ja siihen 
liittyvistä lainainstrumenteista on esitetty liitetietojen kohdassa 12. 
 
Yhtiö on muuttanut hankkimansa yhdysvaltalaisen yhtiön nimeksi Endomines Idaho LLC. Endomines 
Idaho on Endomines-konsernin rakenteessa yhdysvaltalainen liiketoimintaa harjoittava yhteisö (US 
Operating entity). 
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Idahon esiintymien kehittäminen  
Vuoden toisella neljänneksellä Fridayn kaivoksen rakennus- ja käyttöönottotyöt edistyivät odotusten 
mukaisesti sekä aikataulun että budjetin suhteen. Ilmoitetun tavoiteaikataulun mukaisesti kaivoksen 
toiminnan on määrä käynnistyä vuoden kuluessa kaupasta, eli helmikuun 2019 loppuun mennessä, ja 
projektin kustannusarvio on 7,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 
 
Kaivoksen käynnistämistä valmisteleviin töihin on sisältynyt alueen yleisen infrastruktuurin 
parannustöitä, joita paikallinen urakoitsija on tehnyt huhtikuusta asti. Näihin töihin on kuulunut 
luonnollisten valumavesien ohjaustoimia, sisäänajo- ja kuljetusteiden parannuksia, kalvotettujen 
sivukivialueiden rakentamista sekä kaivoksen toisen pääyhteyden valmistelutöitä. Suurin osa alueen 
parannustöistä saatiin päätökseen heinäkuun loppuun mennessä. Projekti on edennyt budjetissa ja 
edellä aikataulusta.  
 
Kaivoksen toiseen pääyhteyteen liittyvät maanalaiset valmistelevat rakennustyöt sekä peränajo on 
ulkoistettu urakoitsijoille. Uuden yhteyden odotetaan valmistuvan marraskuun loppuun mennessä. 
Nykyisen vinotunnelin tyhjentäminen vedestä on saatu päätökseen raportointikauden jälkeen, ja 
kunnostustyöt on määrä aloittaa elokuussa. Malmin louhinnan hoitavat Endominesin omat työntekijät 
yhtiön omilla laitteilla. Tärkeimmät maanalaisessa kaivoksessa tarvittavat laitteet on hankittu 
kesäkuussa, ja ne toimitetaan heinä- ja marraskuun välisenä aikana. 
 
Fridayn kaivoksesta louhittu malmi kuljetetaan kaivosalueelta noin 32 kilometrin päähän rikastamoon, 
joka rakennetaan lähimmän kylän, Elk Cityn, läheisyyteen. Endomines sai 11.6.2018 asianmukaisten 
selvitysten jälkeen päätökseen kaupan, jolla se osti rikastamolle tarvittavan maa-alueen. Alue sijaitsee 
ylläpidetyn tien vieressä, ja sähkön sekä veden saatavuus tontin lähistöltä on varmistettu. Endomines 
on aloittanut maatyöt alueella raportointikauden jälkeen. Perustusten valamistyöt voidaan aloittaa 
suunnitellusti elokuussa, kun vaadittu lupa hulevesien käsittelyyn saatiin heinäkuussa.  
 
Endomines on tehnyt sopimuksen kokonaishankinnasta, joka kattaa rikastamon suunnittelun sekä 
laitteiston hankinnan ja asennukset. Kesäkuun lopussa projektin detaljisuunnittelu oli lähes valmis, ja 
suurin osa tarvittavista laitteista oli identifioitu tai jo hankittu. Projektin kustannusten, toimitusaikojen 
ja toiminnan optimoimiseksi rikastamolla hyödynnetään sekä kunnostettuja käytettyjä että uusia 
laitteita. Rikastamorakennuksen detaljisuunnittelua on tehty rinnan prosessikehityksen kanssa, ja 
sekin oli kesäkuussa valmistumaisillaan. Prosessisuunnittelu ja rikastamon pohjapiirustukset saatiin 
valmiiksi heinäkuussa, jolloin myös rikastamorakennus tilattiin.  
 
Fridayn kaivoksen ja rikastamon luvitus etenee suunnitelmien mukaan. Kaivoksen maanalaiset 
toiminnot on jo luvitettu ja kaivosalueella on väliaikainen vesienkäsittelylupa. Endomines on aloittanut 
ilman laatua koskevan luvitusprosessin ja ennakoi saavansa luvan vuoden 2019 alussa. Ennen luvan 
saamista kaivostoimintaa voi harjoittaa siinä laajuudessa, joka on sallittu Idahon osavaltion pienille 
kaivoksille tarkoitettujen poikkeuslupien nojalla. Rikastamoalueelle yhtiö sai hulevesiä koskevan luvan 
odotetusti heinäkuussa; sen sijaan ilman laatuun liittyvää lupaa rikastamolla ei tarvita. Idahon 
ympäristöviranomainen on vahvistanut kirjeellä, että rikastamon toiminta täyttää pienille kaivoksille 
tarkoitetun poikkeusluvan ehdot. Ylimääräinen vesi sekä kaivokselta että rikastamoalueelta poistetaan 
niin kutsuttua land-application disposal (LAD) -menetelmää käyttäen. Vesi poistetaan kesäisin 
rei’itettyjä letkuja pitkin maastoon, missä se haihtuu tai kasvit hyödyntävät sen. Talvisin vesi 
poistetaan lumitykein. 
 
Vuoden toisen neljänneksen aikana Endomines keskittyi Fridayn kaivoksen kehittämiseen. 
Lisätutkimuksia neljään muuhun esiintymään (Rescue, Kimberly, Buffalo Gulch ja Deadwood) liittyen 
tullaan tekemään Fridayn kaivoksen avaamisen jälkeen.  
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Terveys, ympäristö ja turvallisuus  
Yhtiön terveys-, ympäristö- ja turvallisuusstrategissa on nollatoleranssi tapaturmia ja negatiivisia 
ympäristövaikutuksia kohtaan, eli ns. Zero Harm -käytäntö.  
 
Vuoden 2018 toisella neljänneksellä yhtiö on keskittynyt kehittämään Idahon toimintojen olennaisia 
turvallisuus- ja ympäristökäytäntöjä sekä ylläpitämään Pampalon kaivoksen hyviä käytäntöjä. Vuoden 
2018 toisen neljänneksen lopussa rullaavan 12 kuukauden tapaturmataajuus LTI 
(työkyvyttömyyspäiviin johtaneiden tapaturmien suhde miljoonaan työtuntiin) oli 9. 
 
Kullan hinta ja EUR/USD-valuuttakurssi  
Vuoden 2018 toisen neljänneksen lopussa kullan hinta oli 1 251 USD/oz, eli 1 prosenttia korkeampi 
verrattuna vuoden 2017 vastaavaan aikaan 1 243 USD/oz (LBMA AM, 30. kesäkuuta 2018). Kullan 
keskihinta Q2:llä vuonna 2018 oli 1 306 USD/oz (1 256), mikä on 4 prosenttia korkeampi kuin 
vastaavana aikana vuosi sitten. 

Kullan keskihinta Q2:llä vuonna 2018 euroissa oli 1 096 EUR/oz (1 144), mikä on 4 prosenttia 
alhaisempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Kullan positiivinen hintakehitys dollareissa kumoutui 
suurilta osin euron vahvistuttua dollaria vastaan 1,07:sta 1,17:een. 

Endominesin tämänhetkinen kullantuotanto tapahtuu Suomessa ja käytännössä kaikki 
tuotantokustannukset ovat siten euroissa. Sen vuoksi EUR/USD-kurssilla on suuri vaikutus yhtiön 
toiminnan tuottoihin ja kannattavuuteen Suomessa. Vahvempi euro suhteessa dollariin vaikuttaa 
tuottoihin negatiivisesti. 

 
Kaavio: Kullan keskihinta ja EUR/USD-valuuttakurssi 
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KOMMENTTEJA TALOUDELLISEEN TULOKSEEN  
 
Q2 2018 
 

Konsernin tunnusluvut    

  huhti-kesä 

MSEK ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 +/- 

Tuotot 42,1 33,9 8,2 

Kustannukset -33,6 -33,4 -0,2 

Vertailukelpoinen käyttökate 11,4 0,5 10,9 

Käyttökate 8,5 0,5 8,0 

Poistot ja arvonalentumiset -11,7 -9,8 -1,9 

-Liiketappio/+liikevoitto -3,2 -9,3 6,1 

Tilikauden tulos -5,3 -9,8 4,5 

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,15 -0,64 0,49 

 
 
Tuotot varaston muutokset mukaan lukien olivat yhteensä 42,1 miljoonaa kruunua (33,9) toiselta 
vuosineljännekseltä. Liikevaihto oli 42,2 miljoonaa kruunua (34,6) eli 7,6 miljoonaa kruunua tai 22,0 
prosenttia enemmän kuin Q2:llä vuonna 2017. Toimitetun kullan määrä oli 129,6 kg (107,4) tai 4 168 
oz (3 453), mikä on 20,7% enemmän kuin vertailukautena vuonna 2017. 

Käyttökate kasvoi 8,5 miljoonaan kruunuun (0,5) pääasiassa suurempien toimitusmäärien ansiosta. 
Vertailukelpoinen käyttökate ilman Q1 2018 toteutettuun TVL Gold yrityskauppaan liittyneitä kuluja 
oli 11,4 miljoonaa kruunua.  

Poistot ja arvonalentumiset olivat 11,7 miljoonaa kruunua (9,8).  

Liiketoiminnan kulut nousivat 33,6 miljoonaan kruunuun (33,4). Kulujen nousu johtui pääasiallisesti 
yrityskaupasta aiheutuneista kuluista, 2,9 miljoonaa kruunua. Pampalon kaivoksen kustannukset 
syötemalmitonnia kohden laskivat edellisvuoden tasosta 58 euroon (67). Cash Cost laski 
vertailukaudesta ja oli 819 USD/oz (1 124).  Cash costiin vaikuttivat positiivisesti edellisvuodesta 
parantunut malmin  kultapitoisuus sekä peränajon päättyminen raportointikauden loppupuolella 
syyskuun jälkeistä tuotannon keskeystä ennakoiden. 

Rahoituserien netto oli -2,1 miljoonaa kruunua (-0,5). Muutoksen syynä oli pääasiassa TVL Goldin 
myyjille suunnatun vaihtovelkakirjan 3,1 miljoonan kruunun korko. 

Tulos verojen jälkeen oli -5,3 miljoonaa kruunua (-9,8); tuloveron määrä oli 0,0 miljoonaa kruunua 
(0,0). Osakekohtainen tulos oli -0,15 SEK (-0,64) 
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H1 2018 

 tammi-kesä koko vuosi 

MSEK ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 +/- 2017 

Tuotot 71,5 67,4 4,1 122,6 

Kustannukset -71,5 -68,2 -3,3 -128,3 

Poistot ja arvonalentumiset -23,1 -19,4 -3,7 -59,1 

Vertailukelpoinen käyttökate 7,8 -0,8 8,6 -5,7 

Käyttökate 0,0 -0,8   0,8 -5,7 

-Liiketappio/+liikevoitto -23,1 -20,2 -2,9 -64,8 

Tilikauden tulos -3,5 -22,0 18,5 -69,3 

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,10 -1,44 1,34 -6,6 

 

Tulos 
Tuotot varaston muutokset mukaan lukien olivat yhteensä 71,5 miljoonaa kruunua (67,4) vuoden 
ensimmäiseltä puoliskolta. Liikevaihto kasvoi 6,5 miljoonalla kruunulla 69,6 miljoonaan kruunuun 
(63,1) eli 10 prosentilla. Toimitetun kullan määrä kasvoi 8 prosentilla ja oli 221,8 kg (205,3) eli 7 131 
oz (6 601). Kullan keskimääräinen hinta oli hieman edellisvuotta korkeampi, 1 319 USD/oz (1 238). 

Käyttökate oli 0,0 miljoonaa kruunua (-0,8); 0,8 miljoonan kruunun kasvu johtui pääasiassa 
korkeammasta kultapitoisuudesta ja tuotannon tehostumisesta. Vertailukelpoinen käyttökate ilman 
Q1 2018 toteutettuun TVL Gold yrityskauppaan liittyneitä kuluja oli 7,8 miljoonaa kruunua. Liiketulos 
oli hieman viime vuoden tasoa heikompi, -23,1 miljoonaa kruunua (-20,2).  

Poistot olivat yhteensä 23,1 miljoonaa kruunua (19,4). 

Liiketoiminnan kulut nousivat 69,6 miljoonaan kruunuun (64,3). Kulujen nousu johtui pääasiallisesti 
yrityskaupasta aiheutuneista kuluista, 7,9 miljoonaa kruunua. Pampalon kaivoksen kustannukset 
syötemalmitonnia kohden laskivat ja olivat 64 euroa (71). Syötemalmin määrä oli yhteensä 82 030 
tonnia (88 425). Cash Cost laski vertailukaudesta ja oli 1 064 USD/oz (1 162). Cash costiin vaikuttivat 
positiivisesti edellisvuodesta parantunut malmin  kultapitoisuus sekä peränajon päättyminen 
raportointikauden loppupuolella syyskuun jälkeistä tuotannon keskeystä ennakoiden. 

Rahoituserien netto oli 19,6 miljoonaa kruunua (-1,8). Kasvu johtui pääasiassa 2 miljoonan euron (19,8 
MSEK) lainan alaskirjauksesta, joka tehtiin muiden rahoitusjärjestelyiden, kuten helmikuussa 2018 
toteutetun 189 miljoonan kruunun merkintäoikeusannin, yhteydessä.  

Tulos verojen jälkeen oli -3,5 miljoonaa kruunua (-22,0); tuloveron määrä oli 0,0 miljoonaa kruunua 
(0,0). Osakekohtainen tulos oli -0,10 SEK (-1,44) 

Investoinnit  
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 279,6 miljoonaa kruunua 
(-7,0), josta vuoden 2018 Q1:llä toteutettu TVL Goldin hankinta oli 257,5 miljoonaa kruunua. Muut 
investoinnit liittyvät lähinnä Fridayn kaivoksen käynnistämisen projektikustannuksiin ja Karjalan 
kultalinjan malminetsinnän kustannuksiin. 

 
Rahavirta ja rahoitus  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli -4,2 miljoonaa kruunua (-3,2) vuonna 2017. 
Nettokäyttöpääoman muutos oli 11,8 miljoonaa kruunua (2,2). Rahavirta investointien jälkeen oli -
89,7 miljoonaa kruunua (-16,0). Rahoituksen rahavirrat olivat yhteensä 161,3 miljoonaa kruunua  
(-1,1). Suurimmat rahoituserät olivat 182,1 miljoonan kruunun nettotuotot merkintäoikeusannista ja 
jäljellä olevien pankkilainojen järjestelyyn liittyvä 19,8 miljoonan kruunun takaisinmaksu. Lisätietoa 
pankkilainojen järjestelystä on esitetty liitetietojen kohdassa 12. Vuoden 2018 toisen neljänneksen 
lopussa Endominesilla ei ollut pankkilainoja. 
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Rahoitusasema  
Nettovelka, mukaan lukien TVL Goldin myyjille suunnattujen vaihtovelkakirjojen osuus, oli 117,6 
miljoonaa kruunua (67,7) vuoden 2018 toisen neljänneksen lopussa. Oma pääoma oli yhteensä 285,5 
miljoonaa kruunua (45,4). Nettovelkaantumisaste laski 41 prosenttiin (149) johtuen pääasiassa jäljellä 
olevan pankkilainan järjestelystä ja toteutetusta merkintäoikeusannista. 

Taseen loppusumma oli 523,5 miljoonaa kruunua (160,6) ja omavaraisuusaste nousi 55 prosenttiin 
(28). Sijoitettu pääoma oli yhteensä 498,6 miljoonaa kruunua (129,0).  

Maksuvalmiuden kehitys lähitulevaisuudessa  
Yhtiön taloudellinen asema on vakaa helmikuussa 2018 menestyksekkäästi loppuunsaatetun 
merkintäoikeusannin sekä pankkilainojen eliminoinnin ansiosta. Idahon esiintymien kehittäminen 
sekä Karjalan kultalinjan malminetsinnän jatkaminen vaativat todennäköisesti lisärahoitusta vuonna 
2019. Yhtiö tutkii rahoitusvaihtoehtoja näihin toimiin.  
 
Henkilöstö  
Henkilöstön lukumäärä vuoden 2018 toisen neljänneksen lopussa oli 42, josta 35 Pampalon kaivoksella 
ja 4 Endomines Idaho LLC:lla. Kuluvana vuonna keskimääräinen työntekijöiden lukumäärä oli 40 (43).  

Endomines sai päätökseen koko Pampalon kaivoksen henkilökuntaa koskeneet 
yhteistoimintaneuvottelut 5. kesäkuuta 2018. Neuvottelujen tuloksena 26 työntekijää lomautetaan yli 
90 päivän ajaksi ja 4 työntekijän työsuhde irtisanotaan pääasiassa vuoden 2018 kolmannen 
neljänneksen jälkeen. 
 
Emoyhtiö Endomines AB  
Emoyhtiön liiketoiminnan kulut olivat 6,3 miljoonaa kruunua (5,1), eli 1,2 miljoonaa kruunua tai 24 
prosenttia korkeammat edellisvuoteen verrattuna. Muut ulkoiset kulut olivat 5,2 miljoonaa kruunua 
(3,2) sisältäen konsernin toimitusjohtajan kulut. Toukokuusta 2017 lähtien emoyhtiö on vastannut 
kaikista konsernin toimitusjohtajan kuluista. Henkilöstökulut olivat 1,1 miljoonaa kruunua (1,9) 
sisältäen hallituksen jäsenten palkkiot.  

Rahavarat vuoden 2018 Q2:en lopussa olivat 70,6 miljoonaa kruunua (1,5), ja rahavirrat olivat 
yhteensä 69,0 miljoonaa kruunua. TVL Goldin hankinnasta maksettu käteissuoritus oli 57,1 miljoonaa 
kruunua ja muut rahavirrat olivat 103,1 miljoonaa kruunua (netto). Oma pääoma oli 386,8 miljoonaa 
kruunua (174,2) sisältäen osakepääoman 282,2 miljoonaa kruunua (262,2). 

Endomines AB perusti Suomeen sivuliikkeen nimeltä Endomines AB (Suomen sivuliike) kesäkuussa 
2018. 

Lisätietoa emoyhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta on saatavilla liitetiedoissa. 

Henkilömuutokset konsernin johdossa  
Marcus Ahlström nimitettiin Endominesin CFO:ksi tammikuussa 2018.  
 
Varsinainen yhtiökokous 22.5.2018 
Endomines AB järjesti varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2018. Varsinaisen yhtiökokouksen 
ruotsinkielinen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Suomenkielinen tiivistelmä 
yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksistä on julkaistu 22.5.2018 päivätyllä pörssitiedotteella. 

Endominesin toiminnan riskit 
Kaivos- ja malminetsintätoimintaan liittyy erilaisia teknisiä, liiketaloudellisia, ympäristö- ja 
rahoituksellisia riskejä. Erilaiset olosuhteet voivat viivästyttää tai estää malmiesiintymän 
hyödyntämisen ja siten vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tulokseen ja maksuvalmiuteen. 
Lisäksi kansainvälinen toiminta voi altistaa Endominesin erilaisille valuuttakurssimuutoksiin liittyville 
riskeille sekä riskeille, jotka syntyvät ulkomaisten lainkäyttöalueiden liiketoiminta- tai oikeudellisista 
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vaatimuksista. Taloudellisten riskien hallintaa kuvataan tarkemmin viimeisimmässä 
vuosikertomuksessa. Yhtiön johto valvoo, arvioi ja hallinnoi riskejä jatkuvasti. 

Lähipiiriliiketoimet 
Hallituspalkkioiden lisäksi Endominesin ja sen avainhenkilöiden välillä ei tehty sellaisia liiketoimia, 
jotka vaikuttaisivat yhtiön asemaan ja tulokseen. 

 
Endominesin osakepääoma ja osake  
Endomines AB:n osakepääoma on 281 182 280 kruunua koostuen 35 147 785 osakkeesta, joiden 
vastearvo on 8 kruunua/osake. Endominesin yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoman tulee olla 
vähintään 100 miljoonaa kruunua ja enintään 400 miljoonaa kruunua.  

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana osakkeita vaihdettiin pörssissä 11,7 miljoonaa kappaletta, mikä 
on 33,3 prosenttia osakkeiden kokonaislukumäärästä. Osakkeen suhteellinen likviditeetti oli Nasdaq 
Helsingin pörssissä 51,4% ja Nasdaq Tukholman pörssissä 48,6%. Vuoden 2018 toisella neljänneksellä 
ulkona olevista osakkeista 84 % oli noteerattu Nasdaq Helsingin pörssissä ja 16 % Nasdaq Tukholman 
pörssissä. 

Osakkeen hinta vuoden 2017 lopulla oli 11,46 kruunua ja 6,3 kruunua 29. kesäkuuta 2018. Korkein 
päätöshinta oli 17,0 kruunua 8.1.2018 ja alin päätöshinta 6,2 kruunua 13. kesäkuuta 2018. 

Osakeantivaltuutus 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti 
päättämään uusien osakkeiden, warranttien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta, yhdessä tai 
useammassa erässä, osakkeenomistajien etuoikeuden mukaisesti tai siitä poiketen sekä maksua 
vastaan, muuta kuin rahavastiketta vastaan tai kuittausta vastaan. 
 
Yhtiön strategia  
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö investoi 
malminetsintään Karjalan kultalinjalla tavoitteenaan pitkäaikaisen, kannattavan kullantuotannon 
mahdollistaminen hyödyntäen Pampalon kaivoksella jo olemassa olevaa tuotantoinfrastruktuuria.  
  
Endomines pyrkii myös parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan yritysostoin. Yhtiö 
pyrkii kasvattamaan mineraalivarantojaan ostamalla poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, 
jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Strategian toteutuksen 
ensimmäisenä vaiheena Endomines hankki helmikuussa 2018 Idahossa, Yhdysvalloissa viiteen 
kultaesiintymään oikeudet omistavan TVL Goldin. 
 
Osavuosiraporttien laatimisperiaatteet  
Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Lisäksi on noudatettu Ruotsin kirjanpitoneuvoston RFR 1 -
suositusta, joka koskee konsernien täydentäviä kirjanpitosäännöksiä Ruotsin laissa vuosikertomuksista 
annettujen määräysten mukaisesti. Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -
standardin ja Ruotsin lain vuosikertomuksista mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätöksen laadinnassa on 
noudatettu Ruotsin lakia vuosikertomuksista. Tässä puolivuosikatsauksessa on sovellettu samoja 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja laskentatapoja kuin vuoden 2017 vuosikertomuksessa, lukuun 
ottamatta uutena sovellettuja standardeja IFRS 9 ja IFRS 15. 

Yhtiö esittää osavuosikatsauksessa tiettyjä taloudellisia ei-IFRS-tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen 
mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koskevaa lisätietoa sijoittajille ja 
yhtiön johdolle Yhtiön toiminnan tuloksesta. Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat vaihtelevat 
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yhtiöittäin, joten Endominesin käyttämät tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden 
yhtiöiden kanssa, eikä niitä siksi tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa 
määritellyille tunnusluvuille. Nämä tunnusluvut on laskettu vuoden 2017 vuosikertomuksen sivulla 7 
sekä yhtiön ruotsin- ja englanninkielisillä verkkosivuilla esitettyjen määritelmien mukaisesti. Tässä 
katsauksessa näitä määritelmiä ja laskelmia ei ole esitetty. 

Muutokset laadintaperiaatteissa 1.1.2018 alkaen 
Yhtiön on soveltanut 1.1.2018 alkaen uusia IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 15 Myyntituotot 
asiakassopimuksista -standardeja. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 
Standardi tuli sovellettavaksi 1.1.2018. Endomines on soveltanut IFRS 9:ää 1.1.2018 alkaen. IFRS 9 
korvaa standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit; kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9 sisältää 
uudistetun ohjeistuksen rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta, odotettuja 
luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin sekä suojauslaskentaa koskevat säännökset. IFRS 
9:n käyttöönotolla ei ole merkittäviä vaikutuksia Endominesin ilmoittamiin lukuihin. 

IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista 
Standardi tuli sovellettavaksi 1.1.2018. Endomines on soveltanut IFRS 15:ää 1.1.2018 alkaen. IFRS 15 
koskee myyntituottojen tulouttamista ja korvaa IAS 18 Tuotot- ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -
standardit.  

Endomines on arvioinut nykyiset asiakassopimuksensa ja todennut, että siirtyminen IFRS 15:een ei 
vaikuta olennaisesti myyntituottojen tulouttamiseen, eikä oikaisuja ole sen vuoksi tehty.  

 Sijoittajakalenteri  

• 14. marraskuuta 2018 – Osavuosikatsaus Q3 

• 14. helmikuuta 2019 –Osavuosikatsaus Q4 ja tilinpäätöstiedote 2018 

 
Tilintarkastajan katsaus 
Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

Yhteyshenkilö  
Saila Miettinen-Lähde, Endomines AB:n toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95  
 
Taloudelliset tiedot  
Tämä puolivuosikatsaus sisältää tietoja, jotka Endomines AB:n velvollinen julkistamaan EU:n 
markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Seuraavat yhteyshenkilöt ovat lähettäneet tämän 
tiedotteen julkaistavaksi klo 07:30 ruotsin aikaa 16. elokuuta 2018.  
 
Vakuutus 
Hallitus ja toimitusjohtaja vakuuttaa että puolivuotiskatsaus antaa oikeudenmukaisen kuvan 
konsernin sekä emoyhtiön toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä tuo esiin 
emoyhtiön sekä muiden konserniyhtiöiden olennaiset riskit ja epävarmuustekijät.  
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Konsernin tuloslaskelma ja muu laaja tulos
KSEK Liite

2018 2017 2018 2017

Liikevaihto 1 42 219 34 632 69 557 63 111
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -125 -792 1 933 3 942

Muut tuotot 10 90 16 351

Tuotot yhteensä 42 104 33 930 71 506 67 404

Raaka-aineet ja tarvikkeet -3 726 -6 886 -9 757 -14 076
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 2 -7 616 -8 002 -15 127 -15 258
Muut kulut 3 -22 235 -18 554 -46 641 -38 906
Käyttökate 8 527 488 -19 -836
Poistot ja arvonalentumiset 4 -11 740 -9 795 -23 089 -19 413
Liiketulos -3 213 -9 307 -23 108 -20 249

Rahoitustuotot 5 362 -13 20 290 -13
Rahoituskulut 5 -2 465 -479 -645 -1 737
Rahoituserät, netto -2 103 -492 19 645 -1 750

Tulos ennen veroja -5 316 -9 799 -3 463 -21 999
Tilikauden tulos -5 316 -9 799 -3 463 -21 999

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 19 903 489 26 262 359

19 903 489 26 262 359

Tilikauden laaja tulos 14 587 -9 310 22 799 -21 640

Tilikauden tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -5 316 -9 799 -3 463 -21 999

Laaja tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille 14 587 -9 310 22 799 -21 640

Osakekohtainen tulos (SEK) 7 
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu -0,15 -0,64 -0,10 -1,44
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 7 35 147 785 15 275 357 33 096 395 15 275 357

Tammi-kesäkuuHuhti-kesäkuu



Emoyhtiön tuloslaskelma
KSEK

2018 2017 2018 2017
Liikevaihto – 110 – 227

Tuotot yhteensä 0 110 0 227

Muut ulkoiset kulut -2 851 -1 633 -5 201 -3 175

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -284 -902 -1 090 -1 907
Liiketulos -3 135 -2 425 -6 291 -4 855

Rahoitustuotot 1 142 998 4 222 1 152

Rahoituskulut -3 136 -59 -3 170 -93

Rahoituserät, netto -1 994 939 1 052 1 059

Tulos ennen veroja -5 129 -1 486 -5 239 -3 796

Tilikauden tulos -5 129 -1 486 -5 239 -3 796

Tilikauden laaja tulos -5 129 -1 486 -5 239 -3 796

Konsernitase
KSEK Liite 30.kesä 31.joulu

2018 2017

   Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 8 354 567 63 061

   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 50 025 62 237

   Pitkäaikaiset sijoitukset 9 5 491 5 171

Pitkäaikaiset varat yhteensä 410 083 130 469

   Vaihto-omaisuus 4 110 2 182

   Myyntisaamiset 970 7

   Muut saamiset 266 2 500

   Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 18 045 9 589

   Rahavarat 90 051 15 813

Lyhytaikaiset varat yhteensä 113 442 30 091

VARAT YHTEENSÄ 523 525 160 560

Oma pääoma

Oma pääoma

   Osakepääoma 10 281 182 262 157

   Muu annettu pääoma 541 292 343 873

   Rahastot 31 669 5 407
   Edellisten tilikausien voitto -568 624 -566 056
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 285 519 45 381
Oma pääoma yhteensä 285 519 45 381
Velat

Velat luottolaitoksille 12 32 482 75 917

Vaihtovelkakirja 13 171 983 0

Muut varaukset 8 625 7 724

Pitkäaikaiset velat yhteensä 213 090 83 641

Velat luottolaitoksille 12 3 233 7 641

Muut varaukset 406 384

Ostovelat 10 266 11 630

Muut lyhytaikaiset velat 4 784 4 491

Siirtovelat ja ennakkomaksut 6 227 7 392

Lyhytaikaiset velat yhteensä 24 916 31 538

Velat yhteensä 238 006 115 179
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 523 525 160 560

Huhti-kesäkuu Tammi-kesäkuu



Emoyhtiön tase
KSEK 30.kesä 31.joulu

2018 2017

Osuudet saman konsernin yrityksissä 445 618 132 714

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 72 269 49 249

Muut saamiset 9 016 5 356

Rahavarat 70 565 1 516

Varat yhteensä 597 468 188 835
0 0

Oma pääoma 386 775 174 215

Velat saman konsernin yrityksille 7 857 7 427

Muut velat 30 855 7 193

Oma pääoma ja velat yhteensä 597 468 188 835

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

KSEK
Kaikki oma pääoma kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille Osakepääoma    Muu annettu pääoma Rahastot

   Edellisten 
tilikausien 

voitto
Oma pääoma 

yhteensä

Avaava tase 1 tammi 2017 262 157 343 873 5 310 -496 804 114 536

Laaja tulos

Tilikauden tulos – – – -21 999 -21 999

Muu laaja tulos – – 359 – 359

Tilikauden laaja tulos – – 359 -21 999 -21 640

Liiketoimet omistajien kanssa – – – – –

Päättävä tase 31 joulu 2017 262 157 343 873 5 669 -518 803 92 896

Avaava tase 1 tammi 2018 262 157 343 873 5 407 -566 056 45 381

Laaja tulos

Tilikauden tulos – – – -3 463 -3 463

Muu laaja tulos – – 26 262 – 26 262

Tilikauden laaja tulos – – 26 262 -3 463 22 799

Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti, lainan kääntäminen 29 512 6 029 – – 35 541
Osakeanti 167 779 20 973 – – 188 752

Osakeantikulut – -8 473 – – -8 473

Osakkeen vasta-arvon alentaminen -178 267 178 267 – – –

Velkakirjan oman pääoman osuuden uudelleenarvostus – – – 1 519 1 519

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 19 024 196 796 – 1 519 217 339

Päättävä tase 30 kesäkuu 2018 281 181 540 669 31 669 -568 000 285 519



Konsernin rahavirtalaskelma
KSEK

2018 2017 2018 2017

Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen veroja -5 316 -9 799 -3 463 -21 999

Oikaisut: – – – –

Poistot 11 740 9 795 23 089 19 413

Realisoitumattomat muuntoerot konserninsisäisistä saamisista ja veloista -1 796 -729 -3 691 -612

Lainan anteeksianto -362 – -20 290 –

Muut erät -43 – 174 –

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 223 -733 -4 181 -3 198

Käyttöpääoman muutos -7 268 -1 622 -11 790 -2 180

Liiketoiminnan rahavirrat yhteensä -3 045 -2 355 -15 971 -5 378

Investointien rahavirta – – – –

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -6 629 -267 -7 307 -1 499

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -7 181 -2 504 -7 182 -11 005

Tytäryhtiöiden hankinta 699 – -59 176 –

Pitkäaikaisten sijoitusten muutos – 17 -19 1 918

Investointien rahavirrat yhteensä -13 111 -2 754 -73 684 -10 587

Rahavirrat ennen rahoituseriä -16 156 -5 109 -89 655 -15 965

Rahoituksen rahavirta – – – –

Osakeannista saadut maksut – – 188 753 –

Osakeannin kulut 1 106 – -6 616 –

Lainojen takaisinmaksut 161 – -19 767 –

Leasing lainojen takaisinmaksut -590 -471 -1 086 -1 142

Rahoituksen rahavirrat yhteensä 677 -471 161 284 -1 142
– – – –

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) -15 479 -5 580 71 629 -17 107

Rahavarat vuoden alussa 103 601 17 858 15 813 29 440

Valuuttakurssierot rahavaroista 1 929 112 2 609 56

Rahavarat vuoden lopussa 90 051 12 390 90 051 12 390

Huhti-kesäkuu Tammi-kesäkuu



Osavuosiraporttien liitetiedot

Valuuttakurssit EUR/SEK
2018 2017

Tuloslaskelmien erien muunto 10,1448 9,5923
Edellisen tilikauden päättävän taseen muunto 10,4213 9,6734
Edellisen vuoden päättävän taseen muunto 9,8497
Lähde: Riksbanken

1 Liikevaihto markkina-alueittain

KSEK 2018 2017 2018 2017
EU (vaahdotusrikaste) 42 196 32 209 68 236 58 793
Norja (painovoimarikaste) 23 2 422 1 321 4 318
Liikevaihto 42 219 34 632 69 557 63 111

2 Henkilöstökulut
2018 2017 2018 2017

Henkilöstöä keskimäärin 38 43 40 43
Henkilöstökulut yhteensä ml. hallituksen jäsenten palkkiot KSEK 7 616 8 002 15 127 15 258
Keskimääräiset kulut/hlö/kk SEK 66 000 62 000 63 000 60 000

3 Muut kulut
2018 2017 2018 2017

Ulkoiset palvelut, tuotanto 12 335 13 075 25 169 27 074
Energia, tuotanto 2 133 2 133 5 076 4 787
Yrityskauppa kulut 2 867 7 858 –
Muut 4 900 3 346 8 538 7 045
Muut kulut yhteensä 22 235 18 554 46 641 38 906

4 Poistot ja arvonalentumiset
2018 2017 2018 2017

Malmintuotantoa vastaavat substanssipoistot 8 281 6 033 16 272 11 921
Muut poistot 3 459 3 762 6 817 7 492
Poistot yhteensä 11 740 9 795 23 089 19 413
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 11 740 9 795 23 089 19 413

5 Rahoitustuotot ja -kulut
2018 2017 2018 2017

Lainan anteeksianto 362 – 20 290 –

Rahoitustuotot yhteensä 362 -13 20 290 -13

Korkokulut -3 380 -1 189 -4 620 -2 325

Rahoitustoiminnan kurssierot 915 710 3 975 588
Rahoituskulut yhteensä -2 465 -479 -645 -1 737
Rahoituserät, netto -2 103 -492 19 645 -1 750

6 Tulovero

7 Osakekohtainen tulos
KSEK ellei toisin ilmoitettu 2018 2017 2018 2017
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu:
Tilikauden tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -5 316 -9 799 -3 463 -21 999
Keskimääräinen oikaistu osakemäärä 35 147 785 15 275 357 33 096 395 15 275 357
Osakekohtainen tulos -0,15 -0,64 -0,10 -1,44
Osakkeiden lukumäärä:
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 35 147 785 10 486 275

Huhti-kesäkuu Tammi-kesäkuu

Huhti-kesäkuu Tammi-kesäkuu

Huhti-kesäkuu Tammi-kesäkuu

Huhti-kesäkuu Tammi-kesäkuu

Johto uudelleen arvioi konsernin mahdollisuutta tehdä verotettavaa tulosta seuraavien 2–3 vuoden aikana. Konserni ei ole kirjannut laskennallisia verosaamisia per kesäkuun 
30 päivä 2018.

Huhti-kesäkuu Tammi-kesäkuu

Tammi-kesäkuu

Huhti-kesäkuu Tammi-kesäkuu



8 Aineettomat ja aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
KSEK

Aineettomat 
hyödykkeet

Aineelliset 
hyödykkeet

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 63 061 62 237
Lisäykset 7 182 7 307

Lisäykset yritysostot 257 511 30
Muuntoerot 26 813 3 540
Poistot – -23 089
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 354 567 50 025

9 Pitkäaikaiset sijoitukset 30.6.2018 31.12.2017
Muut saamiset
Ympäristövelvoitteita varten kirjatut varaukset 5 490 5 171

10 Osakeanti

11 Pitkäaikaiset sijoitukset (KSEK) 30.6.2018 31.12.2017
Laina- ja myyntisaamiset: Yhteensä
Myyntisaamiset ja muut saamiset pl. siirtovelat 6 727 7 678
Rahavarat 90 051 15 813

96 778 23 491

Muut rahoitusvelat:
Pankkilainat – 74 759
Rahoitusleasing 5 565 6 314
Erityisehtoiset lainat – 2 485
Lainat yhteensä 177 548 83 558
Siltalaina yrityskaupan ennakkomaksua varten – 2 223
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat pois lukien ei-rahamääräiset velat 12 652 11 629
Yhteensä 190 200 97 410

Tammi-kesäkuu

Helmikuussa 2018 Endomines toteutti osakeannin, missä liikkeelle laskettiin 22 069 718 uutta osaketta 9 kruunun merkintähinnalla Ruotsissa ja 0,92 euron merkintähinnalla 
Suomessa. Osakeannista saadut bruttovarat olivat noin 189 miljoonaa kruunua ennen osakeantikuluja ja saadut nettovarat olivat noin 182 miljoonaa kruunua kulujen jälkeen.



12 Lainat ja nettovelka 30.6.2018 31.12.2017
KSEK
Pitkäaikaiset
Pankkilainat 0 70 819
Vaihtovelkakirjalaina 171 983 -
Transaktiolaina 30 150 -
Erityisehtoiset lainat 0 2 485
Leasinglainat 2 332 2 613
Pitkäaikaiset velat yhteensä 204 465 75 917
Lyhytaikaiset
Pankkilainat 0 3 940
Leasinglainat 3 233 3 701
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 233 7 641
Lainat yhteensä (kaikki määrät euroissa) 207 698 83 558
Nettovelka
Rahavarat 90 051 15 813
Lainat yhteensä 207 698 83 558
Korolliset nettovelat 117 647 67 745
Oma pääoma 285 519 45 381
Nettovelkaantumisaste (nettovelka jaettuna omalla pääomalla) 41,2% 149,3%

13 Vaihtovelkakirjalaina 30.6.2018 31.12.2017
KSEK

Konserni 

Vaihtovelkakirjalaina 168 880 -

Jaksotetut korot 3 103

Yhteensä 171 983

Endomines pääsi sopimukseen rahoittajansa kanssa, että 2MEUR (20 MSEK) alaskirjataan 7,6MEUR (76 MSEK) lainasta, jos yhtiö lyhentää lainaa 2MEUR ja Joensuun 
Kauppa ja Kone Oy (“JKK”) ottaa vastuulleensa loput lainasta, 3.6MEUR( 36 MSEK). Endomines lyhensi lainaa 2MEUR sovitun mukaisesti 14.2.2018 ja Joensuun Kauppa ja 
Kone Oy otti vastuulleensa loput velasta 3.6MEUR, loput lainasta 2MEUR alaskirjattiin. Tämän johdosta Endominesilla ei ole enää pankkilainaa.

Lainasopimuksen ehtojen rikkoutuminen on peruste lainan irtisanomiselle. Lainakovenanttien ennakoitujen rikkoutumisten 30.6. ja 31.12.2017 johdosta lainanantaja antoi 

Kokonaismäärältään 170 826 528 SEK vaihtovelkakirjalainalla on 6.0 prosentin vuotuinen korko, joka Endominesin päätöksen mukaan voidaan maksaa joko käteisenä tai 
osakkeina. Puolet vaihtovelkakirjalainasta voidaan konvertoida osakkeiksi 31.3.2019 ja 30.3.2020 välisenä aikana hintaan 12,76 SEK osakkeelta (Endominesin hallituksen 
päätöksellä konvertointi jo aiemmin voidaan sallia, mikäli aikaisemman konvertoinnin katsotaan olevan yhtiön edun mukaista). Jäljellä oleva osuus lainasta voidaan 
konvertoida 31.3.2020 ja 30.3.2021 välisenä aikana hintaan 13,91 SEK osakkeelta. Jos lainaa ei ole vaihdettu osakkeiksi ennen 1.4.2021, Endominesilla on oikeus vaatia 
jäljellä olevan lainan konvertointi hintaan 15,07 SEK osakkeelta.

Mikäli lainan konvertointi osakkeiksi tehdään arviolta 12 ja 24 kuukauden kuluttua edellä kerrotulla tavalla, saa lainanantaja yhteensä 12 834 250 Endominesin osaketta, mikä 
vastaa noin 26,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (ottaen huomioon sekä lainan konvertointi, mutta ilman mahdollista lainan korkojen maksua osakkeilla ja olettaen, että 
muuta dilutaatiota ei tapahdu ennen konvertointia). Konversion seurauksena lainanantajan omistus Endominesissa ei saa ylittää 29,9 prosenttia.

Endominesin pankkilainojen uudelleenjärjestely toteutettiin 14.2.2018.

Pankkilainat



14 Annetut pantit ja vastuusitoumukset 30.6.2018 31.12.2017
KSEK
Konserni
Luottolaitoksille olevien velkojen vakuudeksi annetut pantit - 2 110
Ympäristövelvoitteita varten kirjatut käteisvaraukset 5 491 5 171
Annetut pantit 5 491 7 281
Vastuusitoumukset 0 39 624
Emoyhtiö
Luottolaitoksille olevien velkojen vakuudeksi annetut pantit - 129 914
Vastuusitoumukset Ei ole Ei ole

15 Liiketuloksen muutos
MSEK 2018 2017 2018 2017

Raportoitu liiketulos -3,2 -9,3 -23,1 -20,2
Liiketuloksen muutos 6,1 -2,9
Liiketuloksen muutos luokittain
Tuotot yhteensä 8,2 4,1
Raaka-ainekustannukset 3,2 4,3
Henkilöstökulut 0,4 0,1
Muut kulut -3,7 -7,7
Kulut yhteensä -0,1 -3,3
Käyttökate 8,0 0,8
Poistot -1,9 -3,7
Liiketuloksen lisäys(+)/vähennys(-) 6,1 -2,9

Liitetiedot päättyvät

Huhti-kesäkuu Koko vuosi
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