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Hela delårsrapporten kan laddas ned från Bolagets hemsida. 

 
Första kvartalet 

• Guldproduktionen var 131,3 kg (176,0) 
• Intäkterna uppgick till 31,7 MSEK (37,6) 
• EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -16,1 MSEK (-5,7) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -32,6 MSEK (-17,4) 
• Resultatet per aktie var SEK -0,12 (-0,13) 
• Investeringarna var totalt 8,2 MSEK (5,9) 
• Periodens kassaflöde var -20,4 MSEK (-13,0), varav guldprissäkringarna -11,3 MSEK (-4,0) 
• En prospekteringstävling, ”Karelian Gold Rush 2015” utlystes den 2 mars 2015 
• Uppdaterade mineralreserver och mineraltillgångar offentliggjordes den 13 mars 2015 

 
Produktionsmål för 2015 

• Produktionen för 2015 beräknas till cirka 700 kg guld  
 

Koncernens nyckeltal Januari. - mars 
MSEK om ej annat anges 2015 2014 +/- 
Intäkter 31,7 37,6 -5,9 
EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument -16,1 -5,7 -10,4 
Rörelseresultat -37,6 -20,1 -17,4 
Resultat före skatt -39,8 -21,0 -18,8 
Periodens resultat -32,6 -17,4 -15,2 
Periodens kassaflöde -20,4 -12,9 -7,5 
Resultat per aktie (SEK) -0,12 -0,13 0,01 
        
Guldproduktion (kg) 131,3 176,0 -44,7 
Guldproduktion (oz) 4 221 5 659 -1 438 
Anrikad malm (ton) 76 089 107 866 -31 777 

 

  



 
 
 
Kommentarer till verksamheten 
 
Produktionen 
Produktionen för det första kvartalet 2015 uppgick till 131,3 kg guld (176,0). 

Nyckeltal för produktion per kvartal1 2 014 2 014 2 014 2 014 2 015 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Anrikad malm (ton) 107 866 104 688 95 583 87 205 76 089 
Ingående guldhalt (g/t) 2,0 2,3 2,7 2,4 2,1 
Guldutbyte i verket (%) 81,6 80,3 81,6 82,9 83,8 
Kapacitetsutnyttjandetimmar (%) 94,6 95,7 93,7 89,8 82,8 
Guldproduktion (kg) 176,0 195,7 210,9 179,3 131,3 
Guldproduktion (oz.) 5 659 6 292 6 781 5 765 4 221 
Skadefrekvens LTIFR2 (rullande 12 
månader) 11 16 23 24 25 
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 41 39 46 51 61 
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 365 349 415 462 577 
Cash Cost (USD/oz) 1 271 939 960 1 046 1 394 
Cash Cost (USD/oz) rullande 12 månader 1 243 1 130 1 127 1 047 1 059 
Guldpriset (USD/oz) 1 293 1 289 1 284 1 229 1 220 

 

Som en följd av minskad tillgång till nya produktionsrum i Pampalo underjordsgruva blev tonnaget från 
kvartalets brytning och anrikning lägre än planerat. Den begränsade tillgången till produktionsrum i 
kombination med några tekniska problem vid krossanläggningen minskade den totala genomsättningen och 
guldproduktionen till under det utsatta produktionsmålet. Kapacitetsutnyttjandet var 82,8%. 

Enhetskostnaderna var högre än förväntat på grund av lägre än planerad anrikningsvolym och 
guldproduktion. Produktionskostnaden per anrikat ton malm uppgick till 577 SEK eller 61 EUR. Cash cost för 
kvartalet uppgick till 1 394 USD/oz (1 271).  

Mineralreserver och mineraltillgångar 
I mars publicerades en uppdatering av Bolagets upskattade mineralreserver och mineraltillgångar. I takt med 
att Pampalogruvan gradvis blivit djupare har utmaningarna för produktionen under jord i Pampalo ökat. 
Malmlinser som tidigare tolkats som sammanhängande har visat sig dela upp sig i mindre linser.  

Bolaget påbörjade ett kompletterande borrprogram vid Hoskofyndigheten i slutet av 2014 efter att 
finansieringen säkrats. De senaste borrningarna har emellertid inte bekräftat utsträckningen av de tidigare 
identifierade höghaltiga delarna av fyndigheten. De senaste borrningarna har även kunnat avgränsa 
haltfördelningen inom fyndigheten.  Som tidigare annonserats har mineraltillgångarna och 
mineralreserverna I Hosko minskat betydligt. 

De uppdaterade mineralreserverna och och mineraltillgångarna per den 31 december 2014 finns tillgängliga 
på Bolagets hemsida. 

  

 
1 Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. 
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 entreprenörer. 

                                                           



 
 
 
Arbetsmiljö 
Bolagets olycksfallsfrekvens i termer av skador som leder till sjukfrånvaror (LTIFR) har, under det första 
kvartalet, haft en negativ trend. I slutet av kvartalet ligger LTIFR på 25. Ledning och styrelse följer situationen 
och ytterligare säkerhetsinitiativ har och kommer att implementeras. Bolagets policy är nolltolerans mot 
olyckor och skador. 

Prospektering 
Ett prospekteringsprogram för djupmoränprovtagning påbörjades den 23 mars vid den nordöstliga delen av 
Kuittilatonaliten. Per den 31 mars hade 133 prover samlats in. Målet för 2015 är att 2 000 prover ska tas. 

Diamantborrningen vid Rämepuro South slutfördes under första kvartalet. Målet för borrningarna var den 
södra delen av dagbrottet och den möjliga förlängningen av mineraliseringen mot syd. Totalt 36 borrhål med 
en total längd om 1 710 meter borrades. Bolaget väntar på provresultat och tolkning av dessa. 

Diamantborrning vid Korvilansuo påbörjades omedelbart efter Rämepuroborrningarna. I ett första steg ska 
sex diamantborrhål med en total längd om 680 meter borras på myrområden vid den nordöstliga 
förlängningen av den kända mineraliseringen. 

Karelian Gold Rush 
Startskottet för Endomines prospekteringstävling gick den 2 mars på PDAC2015 konferensen i Toronto, 
Kanada. Endomines kommer att publicera alla relevanta geologiska data från Karelska Guldlinjen inför 
tävlingen. Man kan delta i tävlingen genom att analysera prospekteringsdata och genom att föreslå nya 
prospekteringsmål. Förhandsregistrering öpnnar den 1 september och data kommer publiceras den 4 
november vid FEM2015. Tävlingen stänger den 15 januari 2016 och vinnarna kommer annonseras i mars 
2016 vid PDAC2016 konferensen. Det vinnande prospekteringsmålsförslaget kommer att erhålla en 
prissumma om 40 000 €. 

Målet med tävlingen är att utmana gruvvärlden till ett innovativt och ett ”out-of-box” tänkande för att hitta 
nya idéer till prospekteringsmål och –modeller. 

Miljö 
Verksamheten har bedrivits i enlighet med gällande miljötillstånd. 

Personal 
Vid slutet av rapporterperioden var antalet anställda 69 st. Entreprenörerna som arbetar vid Pampalo 
guldgruva har 25 anställda. 

Realiserad guldprishedge 
Realiserad guldprishedge under kvartalet uppgick till -11,3 MSEK (-4,0). De totala ackumulerade 
betalningarna för guldprishedgen  från kvartal 3/2011 till kvartal 1/2015 uppgår till 138 MSEK. 

Förändringar i styrelsen 
Årsstämman i april beslutade att styrelsen skall bestå av fem medlemmar. Staffan Simberg, Meg Tivéus, 
Stefan Månsson och Rauno Pitkänen blev omvalda som medlemmar i styrelsen. Staffan Simberg blev 
dessutom omvald som styrelseordförande. Mati Sallert hade avböjt omval. Ann Zetterberg Littorin valdes in 
som ny styrelseledamot. 

  



 
 
 
Utsikter för 2015 
Produktionen för 2015 beräknas till cirka  700 kg guld. 

  

Finansiell kalender för 2015  
Fullständiga kvartalsrapporter publiceras på svenska medan en sammanfattning av väsentligaste händelser 
publiceras på engelska. Produktionsrapporter publiceras senast femte arbetsdagen efter varje kvartals slut. 

Under 2015 lämnas kvartalsrapporter enligt följande: 
• Q2 – 2015 den 13 augusti 2015 
• Q3 – 2015 den 29 oktober 2015 

 
 
För ytterligare information vänligen, kontakta: 
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50 
 
Se även Bolagets hemsida, www.endomines.se. 

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 27 april 2015 kl.08:45 svensk tid 

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 nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko 
kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen 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 prospekterings-
bolag. 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). Erik Penser Bankaktiebolag 
är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors. 
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