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SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2013 
 
Året präglades av en påtaglig nedgång i guldpriset 

Hela rapporten kan laddas ned från Bolagets hemsida. 

 
Fjärde kvartalet 

• Guldproduktionen uppgick till 213,0 kg (277,4) 
• Intäkterna uppgick till 41,4 MSEK (74,4), -44 % p.g.a. lägre guldproduktion och guldpris 
• EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -12,0 MSEK (31,6) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -41,9 MSEK (26,2) 
• Resultatet per aktie var SEK -0,48 (0,33) 
• Investeringarna var totalt 9,6 MSEK (13,8) 
• Periodens kassaflöde var -38,1 MSEK (-5,1) 
• Provbrytningen vid Rämepuro satellitgruva slutfördes under fjärde kvartalet 

 
Januari – december 2013 

• Guldproduktionen uppgick till 790,0 kg (866,5), en minskning med 9 % 
• Intäkterna uppgick till 164,1 MSEK (235,1), en minskning med 30 % 
• EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -24,2 MSEK (88,4) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -63,8 MSEK (18,9) 
• Resultatet per aktie var SEK -0,75 (0,24) 
• Investeringar var totalt 42,5 MSEK (40,1) 
• Periodens kassaflöde var -24,1 MSEK (24,5) 
• Likvida medel vid årets slut uppgick till 45,9 MSEK (31 december 2012: 69,2) 
• En nedskrivning av anläggningstillgångar med 32,5 MSEK (0,0) med anledning av det låga guldpriset 

 
Väsentliga händelser efter periodens slut 

• Prospekteringen koncentreras till Pampalogruvan och dess omedelbara omgivningar 
• Bolaget har inlett samarbetsförhandlingar för att genomföra kostnadsbesparingar och förbättra 

effektiviteten som förväntas vara klara under februari 
• Nya bearbetningskoncessioner beviljade för förekomsterna Hosko och Muurinsuo 
• Uppmuntrande borresultat från det utökade prospekteringsprogrammet 

 
Produktionsmål och utsikter för 2014 

• Produktionen för 2014 beräknas ligga i linje med 2013 års guldproduktion (790 kg) 
• Nya uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver beräknas bli klara under första 

kvartalet 2014  



 
 
 
Koncernens nyckeltal 
 Q4 Q1 - Q4 
MSEK om ej annat anges 2013 2012 differens 2013 2012 differens 
Intäkter 41,4 74,4 -33,0 164,1 235,1 -71,0 
Rörelsekostnader -53,4 -42,8 -10,7 -188,3 -146,7 -41,6 
EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument -12,0 31,6 -43,7 -24,2 88,4 -112,6 
Avskrivningar och nedskrivningar  -44,3 -9,4 -34,9 -71,4 -36,3 -35,2 
Orealiserat resultat på säkringsinstrument 5,1 7,8 -2,7 19,4 -24,4 43,7 
Rörelseresultat -51,3 30,0 -81,3 -76,3 27,7 -104,0 
Periodens resultat -41,9 26,1 -68,1 -63,8 18,9 -82,7 
Resultat per aktie -0,48 0,33 -0,81 -0,75 0,24 -0,99 
Periodens kassaflöde -38,1 -5,1 -33,0 -24,1 24,5 -48,6 
Likvida medel vid periodens slut 45,9 69,2 -23,3 45,9 69,2 -23,3 
Övriga nyckeltal          
Guldproduktion, kg 213,0 277,4 -23% 790,0 866,5 -9% 
Cash Cost, USD/oz 1 351 686 97% 1 197 753 59% 
Genomsnittligt guldpris (USD/oz) 1 273 1 721 -26% 1 411 1 669 -15% 
Genomsnittligt guldpris (EUR/oz) 935 1 328 -30% 1 063 1 298 -18% 

 

Kommentarer till verksamheten 

Pampalo guldgruva 
Guldproduktionen i Pampalo uppgick under fjärde kvartalet till 213 kg och för helåret 2013 till 790 kg. 

Kapacitetsökningsprojektet i Pampalo anrikningsverk slutfördes under det andra kvartalet. Den beräknade 
kapaciteten är 50 ton/h, vilket motsvarar en årlig kapacitet på 420 000 ton. Bolaget avser att driva 
anläggningen med ett årligt kapacitetsutnyttjande på upp till 380 000 ton per år i enlighet med nuvarande 
miljötillstånd. 

Provbrytningen vid Rämepuro satellitgruva slutfördes under fjärde kvartalet. Mängden malm som bröts 
under provbrytningen var i enlighet med plan liksom guldhalten (20 000t@2,1 g/t). Anrikningen av malmen 
i Pampalo genomfördes på ett tillfredsställande sätt. Projektet innefattade inledningsvis uppbyggnad av 
infrastruktur som vägar, kraftlinjer och andra omfattande förberedelser för gruvdrift såsom jordavrymning. 
I avsikt att påskynda de förberedande arbetena inför provbrytningen flyttades under sommaren 
entreprenören som tidigare var verksam i Pampalo East till Rämepuro. Detta innebar att mindre 
dagbrottsmalm bröts i Pampalo East under det andra halvåret. Därmed minskade det totala malmtonnaget 
från dagbrottet och kostnaden per bruten malmton ökade, då brytning i stället skedde i underjordsgruvan. 

  



 
 
 
Nyckeltal för produktionen1 
  Q1-2013 Q2-2013 Q3-2013 Q4-2013 Helår 2013 Helår 2012 
Anrikad malm (ton) 58 856 80 939 93 460 96 328 329 583 249 949 
Ingående guldhalt (g/t) 3,5 2,3 3,0 2,6 2,8 4,0 
Guldutbyte i verket (%) 88,4 86,7 82,6 82,8 84,8 86,1 
Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 88,8 92,7 92,7 87,5 90,4 91,0 
Guldproduktion (kg) 180,4 168,1 228,5 213,0 790,0 866,5 
Guldproduktion (tr oz) 5 800 5 405 7 346 6 848 25 399 27 860 
Skadefrekvens LTIFR2 9 0 8 8 8 9 
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 57 69 57 56 60 59 
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 483 592 498 499 518 513 
Cash Cost (USD/oz) rullande 12 månader 745 954 998 1 197 1 197 753 
Cash Cost (USD/oz) 1 081 1 441 983 1 351 1 197 753 

 
Produktionen i anrikningsverket visade positiva resultat under det fjärde kvartalet. P.g.a. 
kapacitetsökningen i anrikningsverket har mängden anrikad malm under helåret 2013 kunnat ökas med 
över 30 % jämfört med föregående år. Guldproduktionen nådde ändå inte målsättningen, främst p.g.a. 
lägre än förväntad ingående guldhalt och även p.g.a. av ett oplanerat produktionsavbrott med anledning av 
problem med huvudtransformatorn vid anrikningsverket. 

Prospektering och utvecklingsarbeten i anslutning till Karelska Guldlinjen i övrigt 
I enlighet med avsikterna med aktieemissionen i april har prospekteringsborrningar genomförts längs 
Karelska Guldlinjen och de analysresultat som erhållits under den inledande prospekteringen är 
uppmuntrande. Alla mineralrättigheter för de borrade områdena kontrolleras av Bolaget. 

P.g.a. att de flesta bolagen har dragit ner på sina prospekteringsaktiviteter, till följd av den allmänna 
konjunkturnedgången i gruvbranschen, var 2013 ett gynnsamt år för prospekteringsarbete. Såväl 
entreprenörer med borriggar och laboratorier med analystjänster har funnits tillgängliga till rimliga priser. 
Borrprogrammet har genomförts med två riggar från Pöyry Finland Oyj och en rigg från MK-Drilling Oy. 

Syftet med borrningarna var att påträffa nya förekomster och att utöka de redan befintliga målområdena. 
Totalt borrades 149 kärnborrhål som omfattade 15 248 m. Alla borrkärnor har loggats och 11 750 prov har 
skickats iväg för analys. Resultaten är uppmuntrande. Detaljerade borresultat förväntas publiceras under 
februari.  

Den miljökonsekvensbeskrivningen som lämnats in till finska ELY-centralen Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Norra Karelen har godkänts av myndigheterna. 

Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar en grundlig utredning av miljöpåverkan vid en framtida brytning 
och transport av malmerna till anrikningsverket i Pampalo från Bolagets sju hittills kända satellit-
förekomster Hosko, Kuivisto, Pampalo NW, Rämepuro, Muurinsuo, Korvilansuo och Kuittila samt 
verksamhetens inverkan på lokalbefolkningens levnadsförhållanden. Alla aktiviteter från förberedelser för 
malmbrytning till avslutande återställningsarbeten har inkluderats i rapporten. Miljökonsekvens-
beskrivningen omfattar den idag uppskattade livslängden för gruvprojekten och sträcker sig fram till 2020. 

1 Produktionsuppgifterna för Q4/2013 baserar sig på egna och externa analyser. Uppgifterna är individuellt avrundade. 
2 LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är 
beräknad för hela Bolaget inklusive prospektering. 

                                                           



 
 
 

 
Källa: The London Bullion Market Association 

Under 2013 hade guldpriset sin enskilt största nedgång på över 30 år och detta satte punkt för de 12 
föregående årens starka uppgång. 

Genomsnittpriset på guld var i kvartalet 26 procent lägre än motsvarande kvartal 2012. För helåret 2013 
var marknadspriset uttryckt i USD 15 procent lägre än föregående år. 

 
Guldprisets utveckling 
(Genomsnitt enligt LBMA) 2013 2012 % 

Kvartal 1 1 631 1 691 -4 

Kvartal 2 1 415 1 610 -12 

Kvartal 3 1 326 1 653 -20 

Kvartal 4 1 273 1 721 -26 

Helår 1 411 1 669 -15 
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Arbetsmiljö 
Olycksfallsfrekvensen är fortsatt låg. Bolaget rapporterar en total ”LTIFR” på 7,5. Bolagets fortsatta mål-
sättning är nolltolerans mot olyckor och skador. 

Personal 
Vid utgången av kvartalet var 86 personer anställda i Bolaget, varav 72 vid Pampalogruvan medan 10 var 
engagerade i prospekteringen och 4 inom administrationen i Stockholm och Ilomants. Entreprenadföre-
tagen som är verksamma i Pampalogruvan hade 46 anställda. 

Bolaget 
Den planerade avyttringen av Kalvinit till Cove Resources Ltd. fullföljdes inte. De projektstudier som Cove 
gjort från juli 2012 till sommaren 2013 har tillhandahållits Endomines i enlighet med villkoren i avtalet. 
Endomines har på en gång inlett sökandet efter en ny partner för att vidareutveckla projektet. Under tiden 
kommer Bolaget att fortsätta att utveckla ilmenitprojektet och i samarbete med lokala markägare fortsätta 
bearbetningskoncessionsförfarandet. 

I mars genomförde Bolaget en riktad nyemission som tillförde Bolaget 45 MSEK netto efter emissions-
kostnader. Syftet med emissionen var att finansiera en mer expansiv prospektering längs den Karelska 
Guldlinjen. Intresset för emissionen var mycket stort och tilldelning av 7 944 000 aktier har skett till 
huvudsakligen svenska och finländska investerare. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 87 385 625, 
varav de nyemitterade aktierna utgör cirka 9,1 procent av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital ökas med 
23,8 MSEK till 262,2 MSEK. 

I maj sekundärnoterades Bolaget på Nasdaq OMX Helsinki. Första dag för handel var den 14 maj 2013. 
Endomines bibehåller sin primära notering på NASDAQ OMX Stockholm. Inget utgivande av nya aktier 
skedde i samband med sekundärnoteringen. 

Utsikter för 2014 
Produktionen för 2014 beräknas ligga i linje med 2013 års produktion (790 kg) guld. Beslutade kostnads-
besparande åtgärder förväntas ha en positiv effekt på bland annat Cash Cost. 

Väsentliga händelser efter årets slut:  
Prospekteringen koncentreras till Pampalogruvan och dess omedelbara omgivningar. Borrningarna vid 
Korvilansuo och utvecklingsarbetena vid Hosko samt all fältprospektering skjuts tillsvidare upp. 
Anledningen till dessa beslut är det låga guldpris som varit rådande under den senaste tiden och som även 
förväntas råda under den närmaste framtiden. Bolaget har beslutat att sänka sina prospekteringsutgifter 
för att bibehålla likviditet och därmed vara bättre förberedd för en period av låga guldpriser. 

För att stärka Bolagets kostnadsbesparingsinitiativ och övergripande effektivitet och som en reaktion på det 
fortsatt låga guldpriset har Bolaget inlett samarbetsförhandlingar i syfte att dra ned personalen 
(motsvarande MBL-förhandlingar i Sverige) i enlighet med gällande finsk lag. Bolaget bedömer att 
förhandlingarna är nödvändiga för att hålla alla alternativ öppna. I samband med förhandlingarna kommer 
alla möjligheter att reducera kostnaderna att övervägas för att anpassa produktionskostnaden till dagens 
guldprisnivå och för att säkra fortsatt drift. 

Inbjudan till investerare 
Dr. Warren Pratt, Bolagets nya geologikonsult kommer att göra en presentation den 17 mars I Stockholm, 
“The true potential of Karelian Goldline”. Dr Pratt är konsult för flera gruvor och långt framskridna projekt 
över hela världen inklusive Norden. Detta innefattar förekomster av världsklass såsom Navidad, Argentina, 



 
 
 
Igor-projektet i Peru (ca 750 000 oz guld) bland hans senaste fyndigheter. Hans specialitet är att hitta 
malmkroppar. 

Kalendarium 2014 
2014-03-17 Investerarmöte i Stockholm 
Vecka 14 Årsredovisningen 2013 publiceras 
2014-04-24 Årsstämma 
2014-05-12 Q1 Delårsrapport 
2014-08-14 Q2 Delårsrapport 
2014-11-05 Q3 Delårsrapport 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Markus Ekberg 
verkställande direktör i Endomines AB 
tel. +358-40-706 48 50 
 
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com 
 
Om Endomines AB  
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i 
februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken 
Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.  

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.  

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och 
prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, 
som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska 
regionen.  

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto 
Öhman AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm. 

________________________________________________________________________________________ 

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och 
förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja 
sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets 
verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på 
kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av 
mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar 
och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i 
projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på 
marknaden och villkoren inom industrin. 

Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid 
den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de 
verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena 
ges. 

________________________________________________________________________________________ 

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 10 februari 2014 kl.08:45 svensk tid. 

http://www.endomines.com/
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