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ENDOMINES Q3 2020 Liiketoimintakatsaus 

Fridayn kaupallisessa ylösajossa yhä teknisiä 

haasteita 

(Liiketunnus 556694-2974) 

Liiketoimintakatsaus 
Tämä liiketoimintakatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, joka on julkaistu 01.12.2020. Mikäli käännöksen ja alkuperäisen 

ruotsinkielisen version välillä on eroavaisuuksia, ruotsinkielinen asiakirja on todistusvoimainen. 
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Endomines AB Q3 2020 Liiketoimintakatsaus - Fridayn kaupallisessa 

ylösajossa yhä teknisiä haasteita 
 

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

• Kultarikasteen tuotanto jatkui kolmannen neljänneksen alussa 

• Rikastamon tekniset haasteet rajoittavat edelleen tuotantokapasiteettia 

• Ei työtapaturmia vuoden 2020 kolmannen neljänneksen aikana; LTIFR 0 (15) 

 
Taloudelliset tunnusluvut 

• Liikevaihto 12,4 MSEK (5,1) 

• Käyttökate –68,4 MSEK (-33,7) 

• Kassavirta yhteensä -3,5 MSEK (42,9) 

• Osakekohtainen tulos -0,99 SEK (-0,84)  

 

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat 

• Endomines tiedotti 8.10.2020 saattaneensa loppuun US Grant - ja Kearsarge-kultaprojektien 

hankinnan ja päättäneensä suunnatusta osakeannista hankinnan toteuttamiseksi. 

• Endominesin osakkeiden ja äänten lukumäärä kasvoi lokakuussa 15 392 535 osakkeella ja 

äänellä 8.10.2020 tiedotetun Transatlantic Mining -yhtiölle suunnatun osakeannin 

seurauksena. 

• Endominesin hallitus päätti 30.11.2020 noin 281 miljoonan Ruotsin kruunun 
merkintäoikeusannista, mm. Fridayn kaivoksen ylösajamiseksi sekä muiden Yhdysvalloissa ja 

Suomessa sijaitsevien kaivosten kehittämiseksi. 

 

 

Tuotantopäivitys ja -ohjeistus  vuodelle 2020:  
COVID-19-pandemia vaikuttaa yhä merkittävästi tuotannon ylösajoon, lisäksi rikastushiekan 

kuivatusjärjestelmän rikkoutuminen helmikuussa ja vaikeudet korvaavan järjestelmän löytämisessä 
aiheuttivat yhä häiriöitä rikastamon tuotannossa. Näiden asioiden seurauksena Endomines päätti 
elokuun lopulla asettaa Fridayn kaivoksen ja Orogranden rikastamon ylläpitotilaan 
(Care&Maintenance). Tässä tilanteessa lyhyen aikavälin tuotanto-ohjeistuksen määrittäminen ei ole 

mahdollista. 
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Konsernin tunnusluvut tammi-syys 

MSEK ellei toisin mainita 2020 2019 +/- 

Liikevaihto 12,4 5,1 7,3 

Liiketoiminnan kulut -80,8 -38,8 -42,0 

Käyttökate -68,4 -33,7 -34,7 

Poistot ja arvonalentumiset -17,3 -5,0 -12,3 

Liikevoitto (+)/ Liiketappio (-) -85,7 -38,7 -47,0 

Katsauskauden nettotulos -112,2 -44,4 -67,8 

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,99 -0,84 -0,15 

Liiketoiminnan rahavirta -65,3 -69,7 4,4 

Investointien rahavirta -25,5 -45,3 19,8 

Rahoituksen rahavirta 87,3 157,8 -70,5 

Rahavarat kauden lopussa 12,0 61,9 -49,9 

Henkilöstöä kauden lopussa 34 32 2 

LTIFR 0 15 -15 

LTIFR = 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: “Olemme työskennelleet ahkerasti Fridayn kaivoksen tuotannon ja 

rikastamon ylösajamiseksi. COVID-19-pandemian tuomat haasteet vaikuttivat kuitenkin pahoin 

tuotannon ylösajoon, pääasiassa kriittisten osien ja materiaalien toimitusketjuihin, sekä lykäten 
henkilöstön  palkkaamista. Yhtiön tiukka rahoitusasema pakotti meidät vuosineljänneksen lopussa 

hidastamaan toimintaamme siihen asti kunnes olemme pystyneet varmistamaan pitkän aikavälin 

rahoituksemme. 

Tänä aikana olemme keskittyneet ratkaisemaan rikastamon loput tekniset haasteet, jotka liittyvät 

pääasiassa rikastushiekan kuivatukseen, näin ollen alentaen myös tuotantokapasiteettiamme.  
Suunnitelmat tilanteen korjaamiseksi ovat valmiina ja työskentelemme parhaillaan ongelmien 
ratkaisemiseksi. Olemme valmiita jatkamaan tuotannon ylösajoa heti kun tarvittava rahoitus on 

turvattu. 

Ilmenneistä haasteista, ja Fridayn kaupallisen tuotannon viivästymisestä huolimatta, olen erittäin 

tyytyväinen henkilökuntamme vahvasta sitoutumisesta näinä haastavina aikoina. Olemme myös 
saaneet vahvaa tukea toimittajiltamme sekä rahoittajiltamme, mikä antaa meille luottamusta, että 
selätämme haasteemme. 

Raportointikauden jälkeen ilmoitimme, että olemme saattaneet päätökseen US Grant- ja Kearsarge-

projektien hankinnan. Transatlanticilta hankittavat varat ovat merkittävä askel kohti alkuperäistä 

tavoitettamme tuottaa 40 000 kultaunssia vuodessa, sekä tarjoaa meille mahdollisuuden kohti 100 000 
kultaunssin tuotantoa.  Olen erittäin tyytyväinen, että saatoimme kaupan päätökseen. Prosessi on ollut 
pitkä, ja vaatinut paljon työtä mukana olleilta henkilöiltä. Kun tammikuussa teimme sopimuksen 

Transatlanticin kanssa, kullan markkinahinta oli n. 1 500 Yhdysvaltain dollaria per unssi. 
Tämänhetkisellä n. 1 800 Yhdysvaltain dollarin unssikohtaisella hinnalla näemme tämän todella tuovan 

lisäarvoa yhtiölle ja osakkeenomistajillemme.” 
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Fridayn tuotanto ja ylösajo Yhdysvaltain Idahossa  
Endomines oli alkuvuonna projektin viimeisessä kehitysvaiheessa ja ylösajon täyteen 

tuotantokapasiteettiin odotettiin tapahtuvan maalis-huhtikuussa. Tänä aikana rikastushiekan 
kuivatusjärjestelmä rikkoutui ja hankittu korvaava järjestelmä ei ollut riittävä suunnitellun 

tuotantokapasiteetin saavuttamiseksi, mikä johti tuotannon ja liikevaihdon viivästymiseen. Tulojen 
viivästymisen myötä, jäljellä ollut käyttöpääoma kului paljon suunniteltua nopeammin. Näiden 
haasteiden myötä, Endomines asetti Fridayn toiminnot ylläpitotilaan (care&maintenance), joka jatkuu 

siihen asti kunnes tarvittava rahoitus rikastushiekan kuivatusjärjestelmän korjaamiseksi tai 

korvaamiseksi on saatu turvattua.  
 
Ennen toimintojen keskeytystä, rikastamo prosessoi malmia keskimäärin 36 tonnin päivätahdilla. 
Prosessoidun määrän alhaisuus johtuu pandemian aiheuttamista palkkausten viivästymisistä ja tästä 

seuranneesta työvoimapulasta. Endomines odottaa jatkavansa tuotannon ylösajoa, ja täydellä 

tuotantokapasiteetilla operoimiseksi vaadittavan henkilökunnan palkkaamista, kun yhtiön rahoitus on 

turvattu. Kaivoksella on läjitettyä malmia 3 700 tonnia kultapitoisuudella 5,7g/t, ja 11 000 tonnia lisää 
odottaa louhintaa.  
 

 

Tuotannon luvut, Friday tammi-syys 
 

2020 2019 +/- 

Syötemalmi (tonnia) 6 657,6 - 6,657,6 

Pitoisuus (Au g/t) 3,52 - 3,52 

Saanti (%) 71,5 - 71,5 

Käyttöaste (%) 35,7 - 35,7 

Kullantuotanto (kg) 16,7 - 16,7 

Kullantuotanto (oz) 538,1 - 538,1 

LTIFR 0 15 -15 

 

 

Muut Endominesin hankkeet Idahossa 
Idahon projektien malminetsintäkustannuksia on karsittu myös kolmannella vuosineljänneksellä 
kassavarojen säästämiseksi ja henkilökunnan COVID-19-altistumisriskin minimoimiseksi. 

Lähitulevaisuudessa malminetsintätoimintojen painopiste on olemassaolevien tietokantojen 
analysoimisessa, projektien malminetsintäsuunnitelmien kehittämisessä, ja tulevaisuuden 

malminetsintätoimintojen ympäristö- ja toimintalupien valmistelemisessa. 
 

Malminetsintä Karjalan kultalinjalla  
Kolmannen vuosineljänneksen aikana Endomines jatkoi alueellista ja kaivosten lähialueiden 
malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Työ kaikkien olemassa olevien 
malminetsintäprojektien mineraalivarantoarvioiden päivittämiseksi ja validoimiseksi jatkui. Uusissa 

varantoarvioissa huomioidaan kaikki yhtiön aikaisemmat kairaohjelmat sekä vanhemmat kairaukset, 

joita ovat suorittaneet Geologian tutkimuskeskus ja Outokumpu Mining Oy. Geologista tietoa jota yhtiö 
on kerännyt Pampalon ja Rämepuron esiintymien louhinnasta käytetään uusien mallin tekemisessä, 
jotka auttavat ymmärtämään paremmin kultamineralisaatioiden luonnetta alueella sekä kullan 
esiintymistä kontrolloivia rakenteita. Lisäksi, samanaikaisesti uusien varantoarvioiden kanssa 
kehitetään projektialueille geologisia 3D-malleja ja määritetään uusia malminetsintäkohteita 

jatkotutkimuksia varten.  
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Kenttätyöt kolmannen vuosineljänneksen aikana rajoittuivat pieneen pintanäytteenotto-ohjelmaan 

Pampalon kaivoksen alueella, geologiseen kartoitukseen, sekä lohkare- ja kanavanäytteenottoon 
valikoidulla kohdealueilla Karjalan kultalinjalla. 

 

Terveys, ympäristö ja turvallisuus  

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

nollatoleranssia tapaturmille ja haitallisille ympäristövaikutuksille.  

Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä painopiste on edelleen ollut Idahon toimintojen olennaisten 

turvallisuus- ja ympäristökäytäntöjen kehittämisessä sekä Pampalon kaivoksen hyvien käytäntöjen 
ylläpitämisessä. Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa tapaturmataajuus LTIFR (poissaoloon 

johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti) juoksevalta 12 kuukaudelta oli sekä 

Pampalossa että Yhdysvaltain Idahossa 0. Näin ollen myös koko konsernin LTIFR oli 0.  

 

Henkilöstö 
Henkilöstön palkkaamista jouduttiin lykkäämään vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla COVID-

19 -pandemian seurauksena, ja haasteet jatkuivat myös vuoden kolmannella neljänneksellä.  
Myös henkilöstön, jota olisi tarvittu rikastamon operoimiseksi suunnitellulla kapasiteetilla kolmannen 

vuosineljänneksen aikana, palkkaamista jouduttiin rajoittamaan. 
 

Rahoitusasema 
Nettovelka vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa oli 123,0 MSEK (155,7). Velassa ei ole 
huomioitu korotonta velkaa Transatlantic Mining -yhtiölle, joka muunnettiin Endominesin uusiksi 

osakkeiksi katsauskauden jälkeen. Oma pääoma oli yhteensä 402,9 MSEK (391,4). 
Nettovelkaantumisaste laski 31 prosenttiin (40). Merkittävimmät muutokset olivat TVL Gold LLC:lle 

liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan konvertointi osakkeiksi sekä  suomalaisille, ruotsalaisille ja 
tanskalaisille institutionaalisille sijoittajille liikkeeseen lasketut lyhytaikaiset lainat. Konsernin 

käteisvarat vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen lopussa olivat 12,0 MSEK (61,9). 

 

Likviditeetin kehitys lähitulevaisuudessa 
Yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategian toteuttaminen, eli seuraavien hankkeiden kehittäminen, 
malminetsinnän harjoittaminen sekä olemassaolevien kaivosten kehittäminen, edellyttää 

lisärahoitusta. Hallituksen arvion mukaan, tämänhetkinen käytettävissä oleva käyttöpääoma ei ole 

riittävä kattamaan seuraavan 12 kk suunniteltuja hankkeita. Tämän seurauksena yhtiön suunniteltuja 
investointeja ja kaivoskehitysmenoja voidaan joutua lykkäämään käyttöpääoman riittävyyden 

turvaamiseksi. Hallitus tekee aktiivisesti töitä yhtiön rahoituksen turvaamiseksi merkittävänä osana 

yhtiön kasvustrategiaa. 
 

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. 
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Sijoittajakalenteri 

• 18.02.2021   Osavuosikatsaus Q4-2020 ja koko vuosi 2020 

• 20.05.2021   Liiketoimintakatsaus Q1-2021 

• 19.08.2021   Puolivuosikatsaus H1/2021 

• 11.11.2021   Liiketoimintakatsaus Q3-2021 
 

 

Tilintarkastajan katsaus 
Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. 
 

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 01.12.2020 klo 00:15 CET  

 
 

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 01.12.2020 

 

 
 
Greg Smith 
CEO   


