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Rapportperioden präglas av sjunkande guldpriser i kombination med lägre ingående 
guldhalter  

Hela delårsrapporten kan laddas ned från Bolagets hemsida. 

 
Andra kvartalet 2015 

• Guldproduktionen 126,6 kg (195,7), -35 procent 
• Intäkterna uppgick till 23,1 MSEK (46,1) 
• EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -20,6 MSEK (7,6) 
• Totala kassaflödet var -25,1 MSEK (0,6), varav realiserad guldprissäkring -11,0 MSEK (-3,9) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -28,2 MSEK (-0,7) 
• Resultatet per aktie var SEK -0,11 (-0,01) 

 
Första halvåret 2015 

• Guldproduktionen uppgick till 257,9 kg (371,7), -31 procent 
• Intäkterna uppgick till 54,8 MSEK (83,7) 
• EBITDA före orealiserat resultat på derivatinstrument uppgick till -36,7 MSEK (1,9) 
• Totala kassaflödet var -45,6 MSEK (-12,3), varav realiserad guldprissäkring -22,0 MSEK (-7,9) 
• Resultatet efter skatt uppgick till -60,8 MSEK (-18,1) 
• Resultatet per aktie var SEK -0,23 (-0,14) 
• Investeringarna uppgick till 18,9 MSEK (7,1), främst avseende prospektering 
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 67,4 MSEK 

 
 
Händelser efter kvartalets utgång 

• Nya uppmuntrande guldförande kärnsektioner från borrningarna mot Pampalomalmernas 
förlängningar mot djupet har hittats 

• Bolaget inleder samarbetsförhandlingar med personalen i Finland (”MBL”) för att utvärdera 
alternativen; fortsatt produktion eller att förlägga verksamheten i ”malpåse” 

• Förhandlingar med Bolagets långivare, Nordea bank, Finnvera och innehavare av Bolagets 
guldprissäkringar har påbörjats avseende framtida finansiering 

 
Produktionsmål för 2015 

• Produktionsprognosen för 2015 uppgår till 550-600 kg guld. 
  



 
 
 
 

Koncernens nyckeltal           
 April - juni Januari - juni 
MSEK om ej annat anges 2015 2014 +/- 2015 2014 +/- 
Intäkter 23,1 46,1 -23,0 54,8 83,7 -28,9 
Ebitda före orealiserat resultat på derivatinstrument -20,6 7,6 -28,2 -36,7 1,9 -38,6 
Rörelseresultat -33,5 -3,4 -30,0 -71,1 -23,6 -47,5 
Resultat före skatt -34,7 -1,2 -33,5 -74,5 -22,2 -52,3 
Periodens resultat -28,2 -0,7 -27,5 -60,8 -18,1 -42,7 
Periodens kassaflöde -25,1 0,6 -25,7 -45,6 -12,3 -33,2 
Resultat per aktie (SEK) -0,11 -0,01 -0,10 -0,23 -0,14 -0,09 
              
Guldproduktion (kg) 126,6 195,7 -69,2 257,9 371,7 -113,9 
Guldproduktion (oz) 4 069 6 292 -2 223 8 290 11 951 -3 661 
Anrikad malm (ton) 85 738 104 688 -18 950 161 827 212 554 -50 727 

 

Kommentarer till verksamheten 

Produktionen för det andra kvartalet 2015 uppgick till 126,6 kg (195,7) till en cash cost om 1 365 USD/oz 
(939) och till 257,9 kg (371,7) under det första halvåret 2015 med en cash cost om 1 380 USD/oz (1 096). 

Nyckeltal för produktion per kvartal1 

  2 014 2 014 2 014 2 014 2 015 2 015 
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
Anrikad malm (ton) 107 866 104 688 95 583 87 205 76 089 85 738 
Ingående guldhalt (g/t) 2,0 2,3 2,7 2,4 2,1 1,8 
Guldutbyte i verket (%) 81,6 80,3 81,6 82,9 83,8 84,1 
Tillgänglighet (%) 94,6 95,7 93,7 89,8 82,8 91,5 
Guldproduktion (kg) 176,0 195,7 210,9 179,3 131,3 126,6 
Guldproduktion (oz.) 5 659 6 292 6 781 5 765 4 221 4 069 
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) 11 16 23 24 25 10 
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 41 39 46 50 59 50 
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 365 349 415 462 577 476 
Cash Cost (USD/oz) 1 271 939 960 1 046 1 394 1 365 
Cash Cost (USD/oz) rullande 12 månader 1 243 1 130 1 127 1 047 1 059 1 154 
Guldpriset (USD/oz) 1 293 1 289 1 284 1 229 1 220 1 193 

 

Trots att tillgängligheten till nya produktionsrum i Pampalo underjordsgruva förbättrades under kvartalet, 
har tonnaget från både brytning och malning under perioden varit under målet. Den reducerade totala 
genomsättningen i anrikningsverket i kombination med en lägre än planerad guldhalt ledde till en minskad 
guldproduktion. Trots den lägre ingående guldhalten förbättrades guldutbytet.  

Tillgängligheten i anrikningsverket uppgick till 91,5 %, vilket var en tydlig förbättring jämfört med kvartalet 
innan och i nivå med Bolagets målsättning. 

                                                           
 
1 Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. 
Uppgifterna är individuellt avrundade. 



 
 
 
Även kostnaderna per anrikat malmton, som uppgick till 476 SEK eller 50 EUR, visar en tydlig förbättring 
jämfört med föregående kvartal medan enhetskostnaden var högre än under motsvarande kvartal under 
föregående år då Bolaget genomförde en temporär neddragning av aktiviteterna. Den höga Cash Cost-
uppgiften beror främst på minskad guldproduktion. 

Realiserad guldprissäkring 
De totala betalningarna för guldprissäkringarna från oktober 2011 till dags dato uppgår till 155 MSEK, varav 
realiserat under innevarande år 22 MSEK. 

Arbetsmiljö 
Bolagets säkerhetsarbete under rapportperioden förbättrades och ligger på en god nivå. LTIFR (olycksfalls-
frekvensen i termer av skador som leder till sjukfrånvaro) ligger på 10 vilket är lägre än 
industrigenomsnittet i Finland. Bolagets policy är nolltolerans mot olyckor och skador. 

Regional prospektering 
Endomines program för djupmoränprovtagningar har avancerat mot Korpiområdet och kommer att följas av 
området runt Poiko. Per den 30 juni 2015 har Bolaget samlat in totalt 918 prover från områden vid Norra 
Kuittila, Hosko och Korpi. Bolagets mål för 2015 är 2 000 prover. Analyser av proverna pågår. 

Bolagets kärnborrningar vid Korvilansuo slutfördes under det andra kvartalet. Borrningarna var riktade mot 
den möjliga förlängningen mot nordöst och söder. Totalt borrades fyra hål med en total längd om 487 meter. 
På grund av vädret fick borrningen till två planerade hål ställas in. Tillgängliga resultat från borrningarna har 
rapporterats i ett pressmeddelande den 3 juli. Tillkommande analyser av proverna pågår. 

Endomines kärnborrningar vid Hosko påbörjades den 26 juni. Borrprogrammet riktades mot förlängningen 
mot djupet i den höghaltiga zonen och att fastställa förekomsten av ytterligare höghaltiga zoner. Per den 30 
juni hade runt 220 meter borrats och två hål var klara av det planerade 1 500 meters programmet. Bolagets 
borrningar pågår och analysresultat inväntas.  

Resultat från borrprogrammet i Rämepuro som slutfördes i mars 2015 har erhållits. Programmet bestod av 
14 borrhål om totalt 1 067 meter och riktades i huvudsak mot området söder om mineraliseringen vid 
Rämepuro South. Borrhål HA-193 hade en kärnsektion innehållande 1,1 m @ 5,3 g/t Au. Hålet borrades 50 
meter söder om mineraliseringen "Rämepuro South lens".  

Miljö 
Verksamheten har bedrivits i enlighet med gällande miljötillstånd. 

Personal 
Vid slutet av rapportperioden var antalet anställda 84 st. Entreprenörerna som arbetar vid Pampalo 
guldgruva har 25 anställda. 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
Bolaget rapporterar nya uppmuntrande guldförande kärnsektioner från borrningarna mot 
Pampalomalmernas förlängningar mot djupet inkluderande borrhål T-916 12,2 g/t guld (inklusive 4,0 m med 
20,4 g/t guld) och kärnan från borrhål T-917 håller en 17,0 meters kärnsektion 3,2 g/t guld. Dessa hål, som 
borrades mot djupare liggande tidigare okända mineraliserade strukturer vid "Deep Northern lens" indikerar 
att det kan finnas ytterligare rika mineraliseringar i Pampalogruvan. 

Därutöver har den tidigare identifierade "nya" S2-linsen kunnat verifieras dels på 590 meters nivån med 
borrhål T-910 (6,0 meters kärnsektion med 5,3 g/t guld), dels genom ortdrivning på övre nivåer i gruvan. De 
mest intressanta guldförande kärnsektionerna redovisas i en separat rapport på Bolagets hemsida.  



 
 
 
I augusti har Endomines AB:s helägda dotterbolag Endomines Oy bjudit in representanter för de anställda in 
för att inleda samarbetsförhandlingar (”MBL-förhandlingar” enligt svensk terminologi) i enlighet med 
gällande finsk lag. 

Uppstarten av förhandlingarna gör det möjligt för Bolaget att påbörja permitteringar eller uppsägningar om 
förhållandena inte förbättras under de kommande månaderna. Samarbetsförhandlingarna, som omfattar 
alla anställda inom Endomines Oy, är ett nödvändigt första steg enligt finländsk lag innan några 
permitteringar eller uppsägningar kan ske. 

Under pågående förhandlingar kommer alla alternativ för produktionen i Pampalo att utvärderas. 
Alternativen inkluderar även att förlägga gruvproduktionen och anrikningsverket i ”malpåse” (”Care and 
Maintenance”). 

Förhandlingar med Bolagets långivare, Nordea bank, Finnvera och innehavare av Bolagets guldprissäkringar 
har också påbörjats. 

Utsikter för 2015 
Produktionsprognosen för 2015 uppgår till 550-600 kg guld. Produktionsprognosen för det andra halvåret 
baserar sig på en uppdaterad produktionsplan. 

Finansiell kalender för 2015  
Nästa kvartalsrapport under 2015 lämnas den 29 oktober 2015 och avser perioden januari-september  
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 13 augusti 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. Malmen 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 
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). Erik Penser 
Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors. 

http://www.endomines.se/

	SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2015

