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SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2014 
 

Lägre guldpris kompenserades med reducerade kostnader  

Hela rapporten kan laddas ned från Bolagets hemsida. www.endomines.com 

 

Fjärde kvartalet 
 Guldproduktionen uppgick till 179,3 kg (213,0) -16 % 

 Intäkterna uppgick till 42,1 MSEK (41,4) 

 EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -3,3 MSEK (-12,0) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -11,7 MSEK (-41,5) 

 Resultatet per aktie var SEK -0,07 (-0,31) 

 Extra bolagsstämma godkände styrelsens beslut om en företrädesemission 

 En framgångsrik företrädesemission genomfördes och inbringade 96,1 MSEK 

 Omförhandling av banklånet ledde till uppskjutna amorteringar till 2016-17 

 Investeringarna i tillredning under jord och geologiska undersökningar återupptogs 
 En prospekteringschef anställdes 

 
 

Januari – december 2014 
 Guldproduktionen uppgick till 761,9 kg (790,0), en minskning med 4 % 

 Intäkterna ökade med 6 % till 173,6 MSEK (164,1) 

 Kostnadsbesparingar och ökad effektivitet i Pampalo 

 Cash cost förbättrades till 1 047 USD/oz (1 197) 

 EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till 5,5 MSEK (-24,2) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -35,2 MSEK (-63,3) 

 Resultatet per aktie var SEK -0,25 (-0,49) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,4 MSEK (-11,5) efter betalda 
guldprissäkringar om 19,7 MSEK (32,7) 

 Likvida medel vid årets slut uppgick till 114,2 MSEK (31 december 2013: 45,9) 

 Nya bearbetningskoncessioner för Hosko och Muurinsuo 

 Ansökan om miljötillstånd för Hosko satellitgruva är inlämnad 

 Rämepuro satellitgruva satt i produktion 
 

http://www.endomines.com/


 
 
 
Koncernens nyckeltal 

 
Oktober-december Januari-december 

MSEK om ej annat anges 2014 2013 +/- 2014 2013 +/- 

Intäkter 42,1 41,4 0,7 173,6 164,1 9,6 

Ebitda före orealiserat resultat på derivatinstrument -3,3 -12,0 8,8 5,5 -24,2 29,7 

Rörelseresultat -15,9 -51,3 35,4 -45,0 -76,3 31,3 

Resultat före skatt -14,6 -47,8 33,2 -43,3 -75,1 31,8 

Periodens resultat -11,7 -41,5 29,8 -35,2 -63,3 28,1 

Periodens kassaflöde 78,6 -38,1 116,7 67,1 -24,1 91,2 

Resultat per aktie (SEK) -0,07 -0,31 0,24 -0,25 -0,49 0,24 

              

Guldproduktion (kg) 179,3 213,0 -33,7 761,9 790,0 -28,1 

Guldproduktion (oz) 5 765 6 848 -1 083 24 497 25 399 -902 

Anrikad malm (ton) 87 205 96 328 -9 123 395 342 329 583 65 759 

 

 

Kommentarer till verksamheten 

Pampalo guldgruva 
 
Nyckeltal för produktionen 
  2 014 2 014 2 014 2 014 2 014 2 013 +/- 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Helår Helår 

Anrikad malm (ton) 107 866 104 688 95 583 87 205 395 342 329 583 65 759 

Ingående guldhalt (g/t) 2,0 2,3 2,7 2,4 2,3 2,8 -0,5 

Guldutbyte i verket (%) 81,6 80,3 81,6 82,9 82,1 85,1 -3,0 

Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 94,6 95,7 93,7 89,8 93,4 90,4 3,0 

Guldproduktion (kg) 176,0 195,7 210,9 179,3 761,9 790,0 -28,1 

Guldproduktion (oz.) 5 659 6 292 6 781 5 765 24 497 25 399 -902 

Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader)  11 16 23 24 24 8   

Kostnader per anrikat malmton (EUR) 41 39 46 51 44 60 -16 

Kostnader per anrikat malmton (SEK) 365 349 415 462 394 518 -124 

Cash Cost (USD/oz) 1 271 939 960 1 046 1 047 1 197 -150 

Cash Cost (USD/oz) rullande 12 månader 1 243 1 130 1 127 1 047 1 047 1 197 -150 

Guldpriset (USD/oz) 1 293 1 289 1 284 1 229 1 274 1 411 -138 
  Se not Produktionsuppgifter1 / LTIFR2 

Produktionen under det fjärde kvartalet 

Minskad ortdrivning under sommarmånaderna, som en följd av pågående kostnadsbesparingsprogram, 

påverkade produktionen i underjordsgruvan under november-december. Även kapacitetsutnyttjandet 

påverkades av tillgång på malm och mekaniska och elektriska störningar i anrikningsverket. 

  

                                                           
1 Produktionsuppgifterna för det senaste kvartalet baseras delvis på Bolagets egna analyser och har ej bekräftats av externa laboratorier. 
Uppgifterna är individuellt avrundade. 
 
2
 LTIFR= Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag, räknat per en miljon arbetstimmar. LTIFR är beräknad för samtliga anställda hos 

Bolaget samt hos entreprenörerna. 
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Produktionen under helåret 2014 

I takt med att gruvan gradvis blir djupare ökar utmaningarna för produktionen under jord i Pampalo. 

Malmlinser som tidigare tolkats som stora har visat sig dela upp sig i mindre linser. Förändringar av 

geostatistiska beräkningsmetoder och planeringsparametrar resulterade i en minskning av mineralreserver 

och mineraltillgångar. 

Ett miljötillstånd för Rämepuro satellitgruva beviljades i maj och produktionen påbörjades. 

Förlängningen av snedbanan och tillredning under jord i Pampalo återupptogs i slutet av 2014. På grund av 

kostnadsbesparingsprogrammet och den minskade ortdrivningen under sommaren kunde inte full 

produktion nås under sista delen av 2014. 

Prospektering och utvecklingsarbeten i anslutning till Karelska Guldlinjen 

Arbetet under 2014 

I januari beslutade Endomines att koncentrera Bolagets prospektering till Pampalo Guldgruva och dess 

omedelbara omgivningar.  

I januari erhöll Endomines två nya bearbetningskoncessioner, Hosko och Muurinsuo. Koncessionerna i 

Hosko och Muurinsuo omfattar 66 hektar respektive 25 hektar. Hosko är beläget 15 km norr om Pampalo 

och Muurinsuo 15 km söder om Pampalo. 

Bolaget har för närvarande bearbetningskoncessioner för Pampalo, Rämepuro, Hosko och Muurinsuo. An-

sökningar som är under behandling avser Kuivisto och Kuittila samt utökningen av Pampalo dvs. Pampalo 

NW. 

För att återuppta den regionala prospekteringsverksamheten anställde  en ny prospekteringschef i oktober. 

Mineralreserver och mineraltillgångar 

Uppdaterade uppskattningar av mineralreserver och mineraltillgångar kommer att publiceras så snart all 

relevant data är tillgänglig. 

Guldprisutvecklingen under året 

Guldpriset i USD har under år 2014 varit i genomsnitt ca 10 procent lägre än under året innan. Samtidigt har 

euron försvagats under året, vilket å andra sidan är gynnsamt för Bolaget. 

Arbetsmiljö 

Bolagets olycksfallsfrekvens ligger fortsatt på en god nivå. LTIFR uppgår till 24. Bolaget står fast vid sin 

policy om nolltolerans mot olyckor. 

Personal 

I början av 2014 inleddes samarbetsförhandlingar (MBL-förhandlingar) i syfte att identifiera 

kostnadsreducerande åtgärder och effektivitetsförbättringar i Pampalo. Under året har det totala antalet 

anställda i Bolaget minskat med 21 stycken till 67 anställda.  

  



 
 
 
Realiserade guldprissäkringar 

Under året har realiserade guldprissäkringar om 19,7 MSEK (32,7) minskat det rapporterade kassaflödet. De 

sammanlagda utbetalningar på grund av dessa guldprissäkringarna har från och med det tredje kvartalet 

2011 till årets slut uppgått till ca 133 MSEK. 

Finansiering 

Endomines AB (publ) har framgångsrikt genomfört en emission av units, bestående av aktier och 

teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen övertecknades och tillförde 

bolaget cirka 85 MSEK efter emissionskostnader. 

Efter emissionen uppgår Endomines aktiekapital till 262,2 MSEK, med ett kvotvärde om 1,00 SEK efter den 

nedsättning från 3,00 SEK som beslutades vid den extra bolagsstämman den 30 oktober 2014. 

Nyemissionen innebar därtill att 174,8 miljoner teckningsoptioner emitterats. Dessa teckningsoptioner 

berättigar till teckning av 43,7 miljoner nya aktier under en viss period varje kvartal till och med den 9 

december 2016. Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie till 1,10 SEK per aktie. 

Teckningspriset i Finland sätts i euro och kommer att bestämmas av Sveriges Riksbank’s officiella EUR/SEK 

växelkurs tre dagar före varje specifik teckningsperiod börjar. 

Endomines och Nordea Bank Finland Plc har omförhandlat villkoren i det ursprungliga låneavtalet från 

2009. Ett ändringsavtal undertecknades i december. Bland de viktigaste ändringarna var att amorteringarna 

sköts  upp till 2016-2017. Ungefär 7,1 MSEK (0,75 MEUR) kommer att amorteras i april 2016 respektive i 

oktober 2016 och resterande 31,4 MSEK (3,3 MEUR) i januari 2017. 

Årsstämma 

Bolagsstämman i april beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Staffan Simberg, Meg Tivéus, 

Stefan Månsson, Rauno Pitkänen och Mati Sallert återvaldes som styrelsledamöter. Staffan Simberg 

återvaldes som styrelseordförande. Timo Lindborg avböjde omval. 

Utsikter för 2015 

Den senaste tidens höjda guldpris har lett till att analytiker har reviderat upp sina prognoser av 

guldprisutvecklingen för innevarande år. Pågående geopolitiska frågor tenderar att stödja köp av guld som 

en ”säker” investering. Det fysiska flödet av guld från väst till öst kommer även det att stödja guldpriset. 

Bolaget tror att  det realiserade guldpriset i USD kommer att vara stabilt eller förbättras något. Om euron 

försvagas  mot dollarn,  kommer guldpriset i euro att förbättras. 

Resultatet och kassaflödet för 2015 blir det sista året med full effekt från det femåriga 

guldprissäkringsprogrammet. Med dagens guldpriser uppskattas effekten på kassaflödet 2015 till dryga 50 

MSEK. 

Bolaget påbörjade ett kompletterande borrprogram vid Hoskofyndigheten i slutet av 2014 efter att 
finansieringen från aktieägarna säkrats. De senaste borrningarna har inte bekräftat utsträckningen av de 
tidigare identifierade höghaltiga delarna av fyndigheten. Bolaget har därför tagit bort det planerade 
dagbrottet i Hosko från 2015 års produktionsplan. Endomines kommer nu att utvärdera huruvida en 
underjordsgruva kan blir mer lönsam. På grund av denna ändring i produktionsplanen meddelar Bolaget att 
produktionsmålet för 2015 ligger mellan 700 till 800 kg guld. 

  



 
 
 
Kalendarium 2015 

Vecka 12 Årsredovisning 2014 publiceras 

2015-04-16 Årsstämma 

2015-04-27 Q1 Delårsrapport 

2015-08-13 Q2 Delårsrapport 

2015-10-29 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 
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. 

Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta 

område.  

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm 

från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från 

satellitgruvor kommer att anrikas i det centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. 

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 mineralreserver enligt JORC-

koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i 

den australiska regionen. 

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av 

den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår. 

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki: (ENDOM). Pareto 

Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Erik Penser Bankaktiebolag äri Helsingfors. 

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. 

http://www.endomines.com/


 
 
 
Detta pressmeddelande 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 9 februari 2015 kl. 08:45 svensk tid. 


