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ENDOMINESIN LIIKETOIMINTAKATSAUS Q1 2020 

Ylösajo kohti kaupallista tuotantoa jatkui Fridayn 

kaivoksella  

(Ruotsalainen yritystunnus 556694-2974) 

Liiketoimintakatsaus 
Tämä liiketoimintakatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, joka on julkaistu 14.5.2020. Mikäli käännöksen ja alkuperäisen 

ruotsinkielisen version välillä on eroavuuksia, ruotsinkielinen asiakirja on todistusvoimainen. 
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Endomines AB:n liiketoimintakatsaus Q1 2020 – Ylösajo kohti 

kaupallista tuotantoa jatkui Fridayn kaivoksella 
 

tammi-maaliskuu 2020 (tammi-maaliskuu 2019)  
Operatiivinen toiminta 

• Allekirjoitettiin aiesopimus Transatlantic Miningin kanssa US Grant-kaivoksen ja rikastamon 
sekä Kearsarge-kultahankkeen hankkimisesta. 

• Allekirjoitettiin rikasteen myyntisopimus H&H Metalsin kanssa Fridayn tuottaman 

kultarikasteen myynnistä.  

• Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä kultarikastetuotannon ylösajo jatkui onnistuneesti  
mutta Fridayn kaivoksesta ei myyty kultarikastetta 

• Ei työtapaturmia vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana; LTIFR 0 (12).  
 

Taloudelliset tunnusluvut 

• Liikevaihto 3,0 MSEK (2,1) 

• Käyttökate -27,8 MSEK (-11,5) 

• Rahavirrat yhteensä -14,5 MSEK (-11,2) 

• Osakekohtainen tulos -0,41 SEK (-0,37) 

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• 1.4.2020 Endomines ilmoitti laskeneensa liikkeelle 3,4 miljoonan euron velkakirjalainan ja 

warranttien myynnin ensisijaisesti suomalaisille institutionaalisille sijoittajille sekä 
Endominesin toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. 

• 2.4.2020 Endomines ilmoitti, että Idahossa Yhdysvalloissa sijaitsevan Friday-kaivoksen 

Orogrande-rikastamo on onnistuneesti otettu käyttöön. 

• 7.4.2020 Endomines ilmoitti lykkäävänsä yhtiön kotipaikan vaihdon Ruotsista Suomeen. 

• 7.4.2020 Endomines ilmoitti toteuttavansa noin 1,3 miljoonan euron suuruisen suunnatun 
osakeannin Fridayn kaivoksen ylösajon nopeuttamiseksi. 

• 29.4.2020 Endomines ilmoitti tehneensä Transatlantic Miningin kanssa sopimuksen US Grant-
kaivoksen ja rikastamon sekä Kearsarge-kultahankkeen hankkimisesta. 

• 29.4.2020 Endomines ilmoitti laskeneensa liikkeelle 30 MSEK suuruisen lyhytaikaisen 

velkakirjalainan ja tehneensä toimeksiantosopimuksen Seaport Globalin kanssa pitkäaikaisen 
rahoituksen järjestämisestä.  

• 12.5.2020 Endomines ilmoitti lähettäneensä ensimmäisen kultarikaste-erän Friday-
kaivoksesta. 

 

Tuotantopäivitys ja tavoitteet vuodelle 2020:  
Endomines louhi alkuvuonna onnistuneesti ensimmäiset korkean kultapitoisuuden maanalaiset 
malmilouhokset Fridayn kaivoksella Yhdysvaltain Idahossa. Järjestämällä toimintoja henkilöstön 

turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi, yhtiö onnistui ylläpitämään kaivoksen sekä rikastamon 

toiminnassa koronaviruspandemiasta huolimatta. Ensimmäisellä neljänneksellä Endomines keskittyi 
Friday kaivoksen malmintuotantoon sekä rikastamon toiminnan ylösajoon ja rikastusprosessin 
tehostamiseen. Rikastamolla Endomines onnistui käsittelemään 36 tonnia materiaalia vuorokaudessa. 
Käsitelty malmi oli edelleen esituotantovaiheen läjitettyä malmia, jonka kultapitoisuus on matala, eikä 

edusta Fridayn kaivokselle tyypillistä korkean pitoisuuden malmia. Endomines jatkoi tuotannon 

ylösajoa kohti suunniteltua kapasiteettia, joka on 3445 tonnia kuukaudessa. Yhtiön tavoitteena on 

suunnitellun tuotantokapasiteetin saavuttaminen vuoden toisella neljänneksellä. Tekniset 
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edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi ovat hyvät. On kuitenkin huomioitava, että COVID-19 

pandemian aiheuttamat haasteet henkilöstön sekä tiettyjen varaosien ja komponenttien saatavuuden 
suhteen, hankaloittavat toimintaa Idahossa. Mikäli pandemian vaikutukset jatkuvat koko 
vuosineljänneksen ajan, on mahdollista, että suunniteltu tuotantotaso saavutetaan vasta 
myöhäisempänä ajankohtana. 
 
 

Konsernin tunnusluvut tammi-maalis 

MSEK ellei toisin mainittu 2020 2019 +/- 

Liikevaihto 3,0 2,1 0,9 

Liiketoiminnan kulut -30,8 -12,6 -18,2 

Käyttökate -27,8 -11,5 -16,3 

Poistot ja arvonalentumiset -1,4 -1,8 0,4 

Liikevoitto(+)/Liiketappio(-) -29,2 -13,3 -15,9 

Katsauskauden nettotulos -44,3 -13,0 -31,3 

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,41 -0,37 -0,04 

Liiketoiminnan rahavirta -30,5 -23,0 -7,5 

Investointien rahavirta -5,2 -23,7 18,5 

Rahoituksen rahavirta 21,2 35,5 -14,3 

Rahavarat kauden lopussa 1,3 7,8 -6,5 

Henkilöstöä kauden lopussa 43 28 15 

LTIFR 0 12 -12 

fffLTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 

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

Toimitusjohtaja Greg Smith: ”Ensimmäisen neljänneksen alussa Endomines tiedotti tehneensä 
Transatlantic Miningin kanssa aiesopimuksen US Grantin kaivoksen ja rikastamon sekä Kearsarge -

kultahankkeen ostamisesta. Katsauskauden jälkeen Endomines ilmoitti allekirjoittaneensa 
kauppasopimuksen Transatlantic Miningin kanssa. Näiden Transatlanticilta hankittavien projektien 
myötä otamme merkittävän askeleen kohti tavoitettamme tuottaa 40 000 unssia kultaa vuodessa ja 

meille avautuu mahdollisuus 100 000 kultaunssin vuosituotantoon.  

Fridayn kaivoshankkeessa tapahtui myös merkittävää edistystä: vuoden lopussa saimme onnistuneesti 

päätökseen kaivostoiminnan täyden operatiivisen haltuunoton alihankkijoilta. Lisäksi toteutimme 
onnistuneesti Orogranden rikastamon käyttöönoton ja neljänneksen lopulla lähestyimme kaupallisen 
tuotannon aloitusta. Lukuisten haasteiden jälkeen tiimimme on tehnyt lujasti töitä 
käyttöönottoprojektin onnistumiseksi. Fridayn kaupallisen tuotannon käynnistyminen ja 

ensimmäinen Yhdysvalloista tuleva liikevaihto on merkittävä virstanpylväs yrityksellemme. 

Olen myös erittäin tyytyväinen H&H Metalsin kanssa tekemästämme sopimuksesta, joka varmistaa 
myyntikanavan Fridayn kaivoksen kultarikasteelle. Uskon pitkäaikaiseen rakentavaan yhteistyöhön 
H&H Metalsin kanssa. 

Olemme nyt osoittaneet, että pystymme omin voimin käynnistämään tuotannollisen kaivostoiminnan. 

Tämä luo merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme, kun jatkamme eteenpäin erittäin lupaavia 
hankkeitamme kehittäen.” 
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Fridayn kaivoksen ylösajo Yhdysvaltain Idahossa  
Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Endomines jatkoi Fridayn kaivoksen ja rikastamon ylösajoa 

kohti kaupallisen tuotannon käynnistymistä. Koronapandemian myötä otettiin käyttöön useita uusia 
turvallisuuskäytäntöjä ja toimitusketjussa esiintyi joitakin haasteita, mikä johti toimintojen 

hidastumiseen.  
 
Ensimmäisellä neljänneksellä rikastamo pystyi kaikesta huolimatta käsittelemään keskimäärin 36 

tonnia materiaalia vuorokaudessa. Vaatimaton tuotantomäärä johtuu vähäisestä työvoiman määrästä: 

pandemian takia Endomines on joutunut lykkäämään uusien työntekijöiden palkkaamista, kunnes 
tilanne helpottaa. Endominesin tarkoituksena on jatkaa tuotannon ylösajoa ja heti rajoitusten 
helpottaessa palkata lisää työntekijöitä, jotta rikastamo voi toimia täydellä kapasiteetilla.  

 
Ensimmäisen neljänneksen aikana Endomines on louhinut noin 3 700 tonnia malmia pitoisuudella 5,7 

g/t. Varsinaisen kaivostoiminnan suunniteltu ensimmäinen maanalainen louhosalue on nyt valmis 

tuotantoon ja malmia on alettu kuljettaa rikastamolle. Kehitystyöt ovat keskittyneet seuraavana 
vuorossa olevien louhinta-alueiden valmisteluun. Endominesin johto käy läpi koko vuodelle tehtyjä 
ennusteita ja päivittää tuotantotavoitteita ottaen huomioon pandemian aiheuttamat muutokset. 

 

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

ensimmäisen neljänneksen ajan. Kaikkien Idahon malminetsintähankkeiden työsuunnitelmat kesän 
2020 malminetsintäkaudelle ovat valmisteilla.   
 

Malminetsintä Karjalan kultalinjalla  
Endomines jatkoi alueellisten ja lähimalminetsintäohjelmiensa toteuttamista Karjalan kultalinjalla Itä-

Suomessa koko ensimmäisen neljänneksen ajan. Työssä keskityttiin Pampalon kaivosalueen läheltä 

otettujen vanhojen kairasydännäytteiden uudelleentutkimiseen, mukaan lukien tiettyjen alueiden 

geologian uudelleentulkinta ja kairasydännäytteiden kultapitoisuuden määritys Pampalon kaivoksen 
laboratoriossa. Lisäksi jatkettiin uusien geologisten lähialue-3D-mallien valmistelua ja Endominesin 
nykyisiä mineraalivarantoja koskevien arvioiden päivittämistä Karjalan kultalinjan muiden hankkeiden 

osalta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) haettiin tammikuussa uusi malminetsintävaraus, Karelia 
North, joka kattaa Ilomantsin vihreäkivivyöhykkeen pohjoisen ja läntisen osan, pinta-alaltaan 52 km2.  
Yhtiö aikoo tulevan kenttäkauden aikana suorittaa alueella kallioperän kartoitusta ja lohkare-etsintää. 
Lisätietoja saadaan vanhojen Rautaruukki Oy:n 1970-luvulla rautamalmin etsinnän yhteydessä 

poraamien sydännäytteiden uudelleentutkinnasta. Geologian tutkimuskeskuksen kanssa toteutettu 
Hattu 3D -hanke (Hatun liuskevyöhykkeen 3D-mineraalijärjestelmä) jatkui myös koko ensimmäisen 

neljänneksen ajan. Tuloksien ja loppuraporttien odotetaan valmistuvan kesäkuussa 2020. 

Kesän 2020 kenttäetsintäohjelmien työsuunnitelmia laaditaan parhaillaan. Etsintätyöhön kuuluu 

peruskallion kartoitusta, kaivauksia ja kanavanäytteiden ottamista. Työ keskittyy Pampalon kaivoksen 
lähialueille sekä vastikään haetulle Kartitsan lupa-alueelle Hoskon pohjoispuolella. 
 

Terveys, ympäristö ja turvallisuus   
Endominesin terveys-, ympäristö- ja turvallisuusstrategian Zero Harm -käytäntö merkitsee 
nollatoleranssia tapaturmille ja haitallisille ympäristövaikutuksille.  Vuoden 2020 ensimmäisellä 
neljänneksellä painopiste on edelleen ollut Idahon toimintojen olennaisten turvallisuus- ja 

ympäristökäytäntöjen kehittämisessä sekä Pampalon kaivoksen hyvien käytäntöjen ylläpitämisessä. 

Tämän lisäksi Endomines on ottanut käyttöön erityisiä turvallisuuskäytäntöjä COVID-19 pandemiaan 

liittyen. Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa tapaturmataajuus LTIFR (poissaoloon 
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johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti) juoksevalta 12 kuukaudelta oli sekä 

Pampalossa että Yhdysvaltain Idahossa 0. Koko konsernin tasolla LTIFR oli 0. 
 

Henkilöstö 
Ensimmäisen neljänneksen aikana Endomines on joutunut työskentelemään rajoitetulla 
henkilöstömäärällä pandemian pakottaessa yhtiön lykkäämään uusien työntekijöiden rekrytointia. 

Endominesin tarkoituksena on jatkaa uusien työntekijöiden palkkaamista, jotta rikastamo saadaan 
toimimaan täydellä kapasiteetilla toisen neljänneksen aikana. 

 

Rahoitusasema  
Nettovelka vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 79,2 MSEK (235,1). Oma pääoma oli 

yhteensä 512,5 MSEK (252,2). Nettovelkaantumisaste laski 15 prosenttiin (93), mikä johtui pääasiassa 
Endominesin TVL Gold 1 LLC:lle myöntämien vaihtovelkakirjalainojen konvertoinnista. Konvertointi 

tapahtui Endominesin ylimääräisen yhtiökokouksen 10.12.2019 täydentämien vaihtovelkakirjalainan 
ehtojen mukaisesti. Konsernin käteisvarat vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa olivat 1,3 

MSEK (7,8).  
 

Likviditeetin kehitys lähitulevaisuudessa  
Katsauskauden jälkeen Endomines laski liikkeelle kaksi velkakirjalainaa, joista saadut nettovarat olivat 
yhteensä 66,9 MSEK, sekä toteutti suunnatun osakeannin, josta saadut nettovarat olivat 14,1 MSEK. 

Ensimmäisen velkakirjalainan yhteydessä laskettiin liikkeelle myös 2,25 miljoonaa warranttia. 
Kerätyillä varoilla katetaan lyhyen aikavälin käyttöpääoman tarve Fridayn kaivoksen kaupallisen 

ylösajon loppuun saattamiseksi sekä lyhyen aikavälin malminetsintä- ja kehityskustannuksia 

Suomessa ja Yhdysvaltain Idahossa. Mikäli warrantit merkitään täysimääräisesti, ne tuovat yhtiölle 

lisäpääomaa 19,5 MSEK. 

Endominesin pitkän aikavälin kasvustrategian mahdollistamiseksi tarvitaan mahdollisesti 
lisärahoitusta vuonna 2020. Endomines arvioi aktiivisesti erilaisia pitkän aikavälin rahoitusvaihtoehtoja 
ja on sopinut yhteistyöstä Seaport Global Securities LLC:n kanssa pitkäaikaisen rahoituksen 

löytämiseksi, jonka avulla yritys voisi jatkaa 100 000 kultaunssin vuosituotantoon tähtäävän 
kasvustrategiansa toteuttamista.    
 

Taloudellisen raportoinnin käytäntöjä koskevia huomautuksia 

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. 
 

Sijoittajakalenteri  

• 20.8.2020  Puolivuosiraportti H1-2020 

• 12.11.2020  Liiketoimintakatsaus Q3-2020 
 

Tilintarkastajan katsaus 
Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. 
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Yhteyshenkilö  
Greg Smith, toimitusjohtaja, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com 

Marcus Ahlström, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, 
marcus.ahlstrom@endomines.com 

 

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 14.5.2020 klo 08:30 CEST.  

 
Endomines 
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa 
malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa ja kehittää kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Endomines 
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 14.5.2020 

 

 

 

Greg Smith 

Toimitusjohtaja  


