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Liiketoimintakatsaus 
Tämä liiketoimintakatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, joka on julkaistu 7. marraskuuta 2019. Mikäli käännöksen ja alkuperäisen 

ruotsinkielisen version välillä on eroavaisuuksia, ruotsinkielinen asiakirja on todistusvoimainen. 
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Endomines AB:n liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2019 - Painopisteenä 

Fridayn kaivoksen ja rikastamon tuotannon ylösajo 

 
tammi–syyskuu 2019 (tammi–syyskuu 2018)  
Operatiivinen toiminta 

• Operatiivisen toiminnan keskiössä oli Fridayn kaivoksen jatkunut malmintuotanto sekä 
rikastamon ylösajo ja kehittäminen. Louhinta on edennyt hyvin ja kaivos- sekä rikastamoalueille 

on tuotettu merkittävät malmivarastot. 

• Ei kultarikastemyyntiä Fridayn kaivoksella 2019 kolmannella neljänneksellä, mutta Pampalon 
rikastamon puhdistuksesta talteen otetusta kullasta saatiin jonkin verran liikevaihtoa  

katsauskaudella. 

• Ei onnettomuuksia 2019 kolmannella neljänneksellä, LTIFR 15 (9) 
 
Taloudelliset tunnusluvut 

• Liikevaihto oli 5,1 MSEK (97,4). 

• Käyttökate oli -33,7 MSEK (0,6). 

• Rahavirrat olivat yhteensä 42,9 MSEK (43,9). 

• Osakekohtainen tulos oli -0,84 SEK (-0,54). 

 

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat 
Endomines tiedotti 6. marraskuuta 2019 nimittäneensä Greg Smithin toimitusjohtajakseen. Greg 
Smithillä on laaja tausta ylemmän johdon tehtävistä energia-, öljy-, mineraali- ja 

investointipankkiliiketoiminnasta yli 30 vuoden ajalta. Hänellä on myös kattavaa kokemusta 
kaivostoiminnan kehittämisestä Yhdysvalloissa. Väliaikaisena toimitusjohtajana 3.5.2019 alkaen 

toiminut Marcus Ahlström on nimitetty Endominesin varatoimitusjohtajaksi. Hän jatkaa myös 
talousjohtajan tehtävässään. 

 

Tuotantotavoitteet vuodelle 2019:  
Endomines tiedotti 9. elokuuta 2019, että aikaisemmin vuodelle 2019 asetettua 5 000–8 000 unssin 

tuotantotavoitetta ei tulla saavuttamaan. Syynä tähän ovat kevättalvella 2019 vaurioituneen Fridayn 

rikastamon jätealueen korjaustyöt, jotka viivästyttivät tuotannon ylösajoa odotettua pitempään. Tällä 

hetkellä Endominesin johtoryhmä päivittää kuluvan vuoden tuotantoennustetta rikastamon 
käyttöönoton etenemisen sekä kairausohjelman ja koelouhinnan tulosten perusteella. Tämän 

valmistuttua Endomines tulee julkaisemaan päivitetyn Fridayn kaivoksen tuotantoennusteen vuodelle 
2019.  
 

Fridayn rikastamon tuotannon ylösajo on nyt käynnissä. Endomines julkaisee päivitetyn 

tuotantoennusteen Fridayn kaivokselle, kun rikastamo on onnistuneesti otettu käyttöön ja tuotannon 
ylösajo saatu valmiiksi. 
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Konsernin tunnusluvut tammi–syyskuu 

MSEK ellei toisin ilmoitettu 2019 2018 +/- 

Liikevaihto 5,1 97,4 -92,3 

Liiketoiminnan kulut -38,8 -96,8 58,0 

Käyttökate -33,7 0,6 -34,3 

Poistot ja arvonalentumiset -5,0 -34,9 29,9 

+Liikevoitto /-Liiketappio -38,7 -34,3 -4,4 

Katsauskauden tulos -44,4 -19,5 -24,9 

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,84 -0,54 -0,30 

Liiketoiminnan rahavirta -69,7 -11,1 -58,6 

Investoinnit -45,3 -108,8 63,5 

Rahoitus 157,8 163,8 -6,0 

Rahavarat kauden lopussa 61,9 62,4 -0,5 

Henkilöstöä kauden lopussa 32 40 -8 

LTIFR 15 9 6 

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

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

Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Marcus Ahlström: ”Kolmannella neljänneksellä Endomines 

toteutti onnistuneesti merkintäoikeusannin, joka tuotti noin 156 miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä 

vastasi noin 94,4 prosenttia tarjotuista osakkeista. Tämä tukee vahvasti Endominesin kasvutarinaa ja 
antaa meille mahdollisuuden kehittää resurssejamme ja palata jälleen kullantuottajayhtiöksi. Haluan 

tässäkin yhteydessä kiittää kaikkia vanhoja ja uusia osakkeenomistajia Endominesia kohtaan 

osoittamastanne sitoutuneisuudesta ja luottamuksesta. 

 
Katsauskaudella pystyimme aloittamaan louhinta- ja rikastustoiminnan ylösajon Fridayn kaivoksella. 
Työ on nyt täydessä käynnissä. Kaivoksen käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja tuotannon pitäisi 

saavuttaa tavoitetaso vuoden loppuun mennessä. Rikastamon käyttöönotossa ilmeni valitettavasti 

joitakin vaikeuksia, joiden takia kultarikasteen tuotantoa ei voitu aloittaa kolmannella neljänneksellä 

kuten oli suunniteltu. Työ jatkuu, ja rikastamo tullaan ottamaan tuotantokäyttöön vuoden viimeisen 
neljänneksen aikana. 

 

Olemme myös jatkuvasti vahvistaneet Idahon tiimiämme. Minulla onkin ilo toivottaa tervetulleeksi uusi 
kaivospäällikkö Dave Bryan sekä rikastamopäällikkö Bill Dafoe. Molemmat ovat kokeneita 

ammattilaisia, jotka tuntevat käyttämämme tuotantoprosessit perinpohjaisesti, ja ovat sitoutuneita 
viemään tuotannon ylösajon onnistuneesti loppuun.” 
 

Fridayn kaivoksen ylösajo Yhdysvaltain Idahossa  
Endomines on ottanut merkittäviä edistysaskelia Fridayn kaivoksen ja rikastamon rakentamisessa. 

Talven aikana pahoja vaurioita kärsinyt jäteallas korjattiin, ja rikastamon käyttöönotto aloitettiin. 

Rikastamon käyttöönoton aikana ilmeni lieviä ongelmia kuulamyllyn ja dekantterilaitteiston osalta, 

minkä takia rikastamon käyttöönotto ei täysin valmistunut kolmannen neljänneksen aikana. 

Rikastamon käyttöönoton viivästyminen oli valitettavaa, mutta positiivista on se, että jo 

käyttöönotetut osat toimivat ongelmitta. 
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Malmin louhinta on edistynyt hyvin ja jatkuu suunnitellusti. Endomines on valmis aloittamaan jatkuvan 

tuotannon heti, kun rikastamon käyttöönotto ja ylösajo on saatu valmiiksi. Odotusarvo on, että täysi 
tuotanto saavutetaan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.  

Tähän mennessä Endomines on louhinut noin 5 000 tonnia malmia, joka on läjitetty kaivoksen ja 
rikastamon alueelle. Malmilaatujen arvioidaan vastaavan ennusteita. Endomines arvioi, että Fridayn 
kaivoksen tuotannon nosto täyteen kapasiteettiin tapahtuu viimeisen neljänneksen aikana. Yhtiö 

päivittää koko vuotta koskevat ennusteet, kun rikastamo on valmis ja käynnissä. 
 
Kaivoksen vuosittaisen tuotantomäärän kaivoksen elinkaaren aikana odotetaan olevan arviolta 9 000–
12 000 unssia, kun tuotannon käteiskustannukset ovat tuotantoalueesta riippuen 650–900 

Yhdysvaltain dollaria unssilta. 
 

Muut Endominesin hankkeet Idahossa  
Ympäristölupien hakuprosessi Rescue/Unity-, Kimberly- ja Buffalo Gulch -hankkeille jatkui koko 

kolmannen neljänneksen ajan. Kaikkien Idahon malminetsintäprojektien työsuunnitelmat kesän 2020 
malminetsintäkaudelle ovat valmisteilla.   
 

Malminetsintä Karjalan kultalinjalla  
Endomines jatkoi kattavan, monivuotisen malminetsintäohjelmansa toteuttamista Karjalan 

kultalinjalla Itä-Suomessa. Vuoden 2018 aikana suoritetun malminetsinnän tulokset vahvistavat 

Karjalan kultalinjan merkittävän malmipotentiaalin ja korostavat erityisesti nykyisen kaivoksen 

läheisyydessä sijaitsevien lupaavien alueiden merkitystä. 

Karjalan kultalinjan valituille kohdealueille keskittyvä, kesäkuussa 2018 käynnistynyt Base of Till 
(BOT) -näytteenotto saatiin valmiiksi elokuussa 2019. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 

näytteenotto keskittyi Länteenpäin-alueelle 6 kilometriä Pampalon kaivoksesta etelään. Kaikkiaan 
otettiin 246 näytettä, jotka lähetettiin laboratorioon kultapitoisuuden ja muiden alkuainepitoisuuksien 

analysointia varten. Vuonna 2019 otettujen näytteiden kokonaismäärä on 1 639. Pampalon kaivoksen 
etelä- ja lounaispuolelta on tunnistettu useita kiinnostavia kulta-anomalioita, joissa on aihetta 

lisäkairauksiin. 

Katsauskaudella jatkui myös tämän vuoden kenttäohjelma, joka keskittyy Endominesin kesällä 2018 
järjestämän kaikille avoimen kullanetsintäkilpailun Kultakisa Kakkosen tulosten osoittamille alueille. 

Kenttäohjelman tuloksena Mujusenkorven alueen etsintälupahakemus jätettiin elokuussa 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Lisäksi suoritettiin geologista kartoitusta ja näytteenottoa 

Pampalon ja Hosko Northin alueilla. 

Elokuussa aloitettiin kaivantojen tekeminen kaivinkoneilla Hoskon alueella. Yhteensä kaivettiin 
seitsemän tutkimuskaivantoa kohteisiin, joissa on kohonnut kultapitoisuus Endominesin vuosina 2018 

ja 2019 keräämien BOT-näytteiden perusteella. Kaivannoista ollaan parhaillaan laatimassa 

yksityiskohtaista geologista kartoitusta ja ottamassa näytteitä. 

Endominesin yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kanssa toteuttama 
hyperspektrikuvantamishanke on loppuvaiheessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda kattava 
mineraloginen malli alueesta kuvantamalla noin 24 000 metriä olemassa olevia sydännäytteitä 

Karjalan kultalinjalta. Loppuvaihe käsittää saadun datan tulkinnan koneoppimista ja tekoälyä 

hyödyntäen. Tulosten avulla luodaan koko Karjalan kultalinjan alueen kattava prospektiivisuusmalli. 

 
Terveys, ympäristö ja turvallisuus   
Endominesin terveys-, ympäristö- ja turvallisuusstrategian Zero Harm -käytäntö merkitsee 

nollatoleranssia tapaturmia ja haitallisia ympäristövaikutuksia kohtaan.   
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Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä painopiste on edelleen ollut Idahon toimintojen olennaisten 

turvallisuus- ja ympäristökäytäntöjen kehittämisessä sekä Pampalon kaivoksen hyvien käytäntöjen 
ylläpitämisessä. Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa tapaturmataajuus LTIFR (poissaoloon 
johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti) rullaavalta 12 kuukaudelta oli 
Pampalossa 36. Kasvanut LTIFR ei ole seurausta useammista tapaturmista, vaan tehtyjen työtuntien 
vähenemisestä kuluneiden 12 kuukauden aikana. Vuonna 2019 ei ole sattunut poissaoloon johtaneita 

tapaturmia. Idahon LTIFR oli 0. Konsernitasolla LTIFR oli 15. 

 
Henkilöstö 
Kolmannella neljänneksellä Endomines jatkoi Idahon tiimin vahvistamista ja palkkasi Bill Dafoen 

rikastamopäälliköksi ja Dave Bryanin kaivospäälliköksi. Molemmat osallistuvat omalla asiantuntevalla 
panoksellaan Fridayn kaivoksen käynnissä olevaan ylösajoon ja pitkän aikavälin 
tuotantosuunnitelmien toteutumiseen. 
 

Rahoitusasema  
Nettovelka, mukaan lukien TVL Gold Idahon myyjille suunnattujen vaihtovelkakirjojen ja maaliskuussa 
2019 liikkeeseenlasketun seniorivakuudellisen joukkovelkakirjalainan osuus, oli 155,7 miljoonaa 

Ruotsin kruunua (147,7) vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa. Oma pääoma oli yhteensä 
391,4 miljoonaa Ruotsin kruunua (265,6). Nettovelkaantumisaste laski 40 prosenttiin (56), mikä johtui 

pääasiassa TVL Gold Idahon myyjien myöntämän hankintalainan takaisinmaksusta (30,8 miljoonaa 
Ruotsin kruunua) elokuussa ja onnistuneesta merkintäoikeusannista heinäkuussa 2019. Konsernin 

käteisvarat vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa olivat 61,9 miljoonaa Ruotsin kruunua 

(62,4).  
 

Likviditeetin kehitys lähitulevaisuudessa  
Katsauskauden aikana Endomines toteutti merkintäoikeusannin, jonka nettotuotto oli 147,8 miljoonaa 
Ruotsin kruunua. Kerätyillä varoilla maksettiin takaisin hankintalaina TVL Gold Idahon myyjille (30,8 
miljoonaa Ruotsin kruunua) sekä toukokuussa 2019 eräiltä merkittäviltä osakkeenomistajilta saatu 

siltalaina (16,3 miljoonaa Ruotsin kruunua). Merkintäoikeusannin seurauksena maaliskuun 2019 
seniorivakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan liittyvien warranttien arvo laskettiin uudelleen. Mikäli 
warrantit käytetään täysimääräisesti, ne voivat tuoda yhtiölle lisäpääomaa uuden laskelman mukaan 

37,6 miljoonaa Ruotsin kruunua. 

Endomines arvioi jatkuvasti yhtiön pitkän aikavälin rahoitustarpeita ja -vaihtoehtoja strategian 

toteuttamisen ja kehittämisen näkökulmasta.  
 
Muutokset taloudellisen raportoinnin käytännöissä 
Endomines on muuttanut taloudellisen raportoinnin käytäntöjään 2019 alkaen. Tämä ei ole IAS 

34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tämän liiketoimintakatsauksen sisältö poikkeaa joissain 
määrin Nasdaq Tukholman antamista liiketoimintakatsauksia koskevista ohjeista. Ruotsin 

arvopaperimarkkinalain mukaisesti Endomines noudattaa puolivuosittaista raportointia ja julkaisee 
vuoden ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen raportit liiketoimintakatsauksina, joissa esitetään 
avaintiedot yrityksen taloudellisen tilan ja toiminnan kehityksestä. Katsauksen sisältö keskittyy 

meneillään olevaan malminetsintään Karjalan kultalinjalla sekä Fridayn kaivoksen käynnissä olevaan 

tuotannon ylösajoon. Tätä liiketoimintakatsausta on mukautettu antamaan lukijalle käsitys yrityksen 
nykyisistä operaatioista.  
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Sijoittajakalenteri 

 

• 13.2.2020   Osavuosikatsaus Q4 ja koko vuosi 2019 

 
 

Tilintarkastajan katsaus 
Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. 

 

Yhteyshenkilö  
Marcus Ahlström, Endomines AB:n varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14  

 

Taloudelliset tiedot  
Tämä liiketoimintakatsaus sisältää tietoja, jotka Endomines AB on velvollinen julkistamaan EU:n 
markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Yllä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet nämä tiedot 

julkaistavaksi 7. marraskuuta 2019 klo 08:30 CET.  
 
Endomines  

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää 

Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö 

pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. 

Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada 

tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. 

 

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 
 
Tukholmassa 7. marraskuuta 2019 

 
Marcus Ahlström 
Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja  


