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(Liiketunnus 556694-2974) 

Puolivuotiskatsaus 2021 
Tämä puolivuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä versiosta, joka on julkaistu 19.8.2021. Mikäli käännöksen ja alkuperäisen 

ruotsinkielisen version välillä on eroavaisuuksia, ruotsinkielinen asiakirja on todistusvoimainen.

1.1. – 30.6.2021 
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Fridayn kaivoksen uudelleenkäynnistys 
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ENDOMINES Puolivuotiskatsaus 2021 

Fridayn kaivoksen uudelleenkäynnistys USA:n Idahossa 

sekä Pampalon kaivoksella Suomessa  

H1 2021 (vs. H1 2020) 

Operatiivinen toiminta 

• Endomines päättää Fridayn kaivoksen ylläpitotilan Idahossa USA:ssa, tekemällä parannuksia
Orograden rikastamoon ja jatkamalla kaivoksen peränajoa.

• Endomines valmistautuu Pampalon kaivoksen vuoden 2022 aikana tapahtuvaan uudelleen-
käynnistykseen vinotunnelin peränajon edetessä 80 metriä kuukaudessa tasolta 775m ja ti-
manttikairausohjelman kohdentuessa tasolle 805m.

• Endomines on allekirjoittanut fuusiosuunnitelman ja päättänyt kotipaikan vaihdosta Ruotsista

Suomeen.

• Endomines valmistelee scoping-katsausta ja kairausohjelmaa Montanan kultaprojekteille, US
Grantille ja Kearsargelle.

• Ei raportoituja työtapaturmia viimeisen 12 kk aikana; LTIFR 0 (0)

Taloudelliset tunnusluvut 

• Liikevaihto 0,1 MSEK (10,5)

• Käyttökate -40,3 MSEK (-45,3)

• Kassavirta yhteensä 16,1 MSEK (-12,3)

• Osakekohtainen tulos -0,59 SEK (-0,61)

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat 
• 2.7.2021, Endomines Finland Oyj tiedotti sopineensa suomalaisten sijoittajien kanssa yhteensä 5 

miljoonan euron kokonaisvaltaisesta rahoitusjärjestelystä.

• 19.7.2021 Endomines tiedotti ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset, jossa hyväksyttiin Endomi-
nes AB (publ) sulautuminen Endomines Finland Oyj:hin.

• 20.7.2021 Endomines tiedotti, että yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja sekä talousjohtaja Marcus 
Ahlström eroaa yhtiön palveluksesta. Hallitus etsii uutta toimitusjohtajaa, ja odottaa nimityksen 
varmistuvan syksyn aikana.

• 12.8.2021 Endomines tiedotti uusia ja erittäin rohkaisevia kairaustuloksia Pampalon syvennyspro-

jektista.
• 16.8.2021 Endomines tiedottaa kaivostöiden alkaneen Fridayn kaivoksella ja kullan tuotannon al-

kavan elokuun lopulla.

Tulevaisuuden näkymät 
Vuoden kolmannen neljänneksen aikana kullantuotanto tulee alkamaan Orogranden rikastamolla, 12 
kuukauden ylläpitotilan jälkeen. Henkilöstön uudelleenpalkkaus sekä kaivokselle että rikastamolle on 

kestänyt hieman odotettua pidempään johtuen COVID-19 pandemian vaikutuksesta markkinaolosuh-
teisiin. Myös ratkaisevien rikastamolaitteiden ja komponenttien toimitus on viivästynyt johtuen odo-
tettua pidemmistä toimitusajoista. Näistä syistä johtuen, rikastamon uudelleenkäynnistys on viivästy-
nyt heinäkuusta elokuun loppuun.  

www.endomines.com 
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Pampalon projekti etenee odotetusti ja tuotannon odotetaan alkavan suunniteltua aikaisemmin vuo-
den 2022 ensimmäisen neljänneksen alussa, aikaisemmin tiedotetun toisen neljänneksen sijaan. Tämä 
kuitenkin lykkää peränajomalmin rikastusta vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle, aikaisemmin 

tiedotetun vuoden 2021 viimeisen neljänneksen sijaan.  

Tämän seurauksena vuoden lopun kullantuotannon odotetaan olevan noin 1 500 unssia. Uusi, tarkis-
tettu, tuotanto-ohjeistus johtuu ensisijaisesti strategisesta päätöksestä lykätä Pampalon peränajomal-
min rikastusta vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle, jotta täyden kapasiteetin kullantuotanto 

voidaan aloittaa aiottua aikaisemmin. Nämä muutokset vahvistavat yhtiön 2022 kassavirtaa ja vakaut-

tavat sekä USA:n että Suomen hankkeita.  

Endominesin päivitys keskipitkän aikavälin tavoitteista 
Endominesin hallitus on päivittänyt keskipitkän aikavälin tavoitteita Fridayn ja Pampalon hankkeissa: 

Friday: Endomines odottaa Fridayn vuosittaisen kullantuotannon yltävän täydessä tuotannossa 7 800–

9 000 unssiin. Täysi kapasiteetti saavutetaan arvion mukaan vuoden 2021 viimeisen tai vuoden 2022 
ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Pampalo: Endomines odottaa Pampalon vuosittaisen kullantuotannon yltävän täydessä tuotannossa 

10 000–11 500 unssiin. Täysi kapasiteetti saavutetaan arvion mukaan vuoden 2022 toisella tai kolman-

nella neljänneksellä. 

Konsernin tunnusluvut tammi-kesä 

MSEK ellei toisin mainita 2021 2020 +/- 

Liikevaihto 0,1 10,5 -10,4

Liiketoiminnan kulut -40,4 -55,8 15,4 

Käyttökate -40,3 -45,3 5,0 

Poistot ja arvonalentumiset -55,2 -11,7 -43,5

Liikevoitto (+)/ Liiketappio (-) -95,5 -56,9 -38,6

Katsauskauden nettotulos -120,8 -68,0 -52,8

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,59 -0,61 0,02 

Liiketoiminnan rahavirta -84,1 -59,5 -24,6

Investointien rahavirta -15,5 -18,6 3,1 

Rahoituksen rahavirta 116,1 65,9 50,2 

Rahavarat kauden lopussa 28,0 3,4 24,6 

Henkilöstö kauden lopussa 43 48 -5

LTIFR 0 0 0 

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuu-

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

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja: “Vuoden toisen neljänneksen ai-

kana Endomines vahvisti rahoitusasemaansa tekemällä sopimuksen LDA Capitalin kanssa yhteissum-
maltaan 14 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, jonka yhteydessä yhtiö laskee liikkeeseen 14 miljoo-
naan warranttia. Tämä rahoitusjärjestely auttaa Endominesia Fridayn ja Pampalon projektien tuotan-
toon viemisessä, sekä muiden USA:n projektien kehittämisessä.  



 
Endomines Puolivuotiskatsaus 2021 

4 

 

Olemme käyttäneet n. miljoona dollaria Orogranden rikastamon parannuksiin, esimerkiksi uuteen ri-
kastushiekan kuivatusjärjestelmän, joka hyödyntää matalan tason teknologiaa, on kustannustehokas 
ja skaalautuu tulevaisuuden tuotantotarpeisiin. Olemme myös panostaneet rikastamon laitteistoihin 

prosessien hallinnan parantamiseksi. Kaivoksen tuotantokapasiteettia on parannettu uusilla koneilla, 

sekä parantamalla maanalaista varustelua, peränajon mahdollistamiseksi myös syvempiin malmialu-
eisiin. 

Olemme aloittaneet Montanan kultaprojektien kairausohjelman suunnittelun saadaksemme parem-

man ymmärryksen näiden resurssien potentiaalista. Montanan kultavarannot ovat merkittävä osa tu-

levaisuuden strategiaamme pyrkiä kasvattamaan merkittävästi kullantuotantoamme.  

Pampalon kaivoksen uudelleenkäynnistys ja peränajo Karjalan kultalinjalla aloitettiin huhtikuussa 
2021, ja projekti on selvästi aikataulussa tuotannon aloittamiseksi vuoden 2022 ensimmäisellä neljän-

neksellä. Olemme innoissamme saadessamme Pampalon kaivoksemme jälleen tuotantoon, jota tä-
män hetken korkea kullanhinta tukee. 

Kotipaikanvaihdosprosessi yhtiömme kotipaikan vaihtamiseksi Ruotsista Suomeen rajat ylittävällä 

vastavirtasulautumisella jatkui läpi vuoden toisen neljänneksen, ja kaikki suunnittelut ja vaaditut työ-
vaiheet saatiin päätökseen. Prosessi kuitenkin jatkuu yhä ja etenee suunnitelmien mukaisesti. Odo-
tamme, että vastavirtasulautuminen on saatu päätökseen ennen vuoden 2021 viimeistä neljännestä. 

Keskitymme nyt täysillä Fridayn ja Pampalon operaatioiden ylösajoon. Haluaisin kiittää koko henkilös-
töämme heidän tänä vuonna tekemästään hyvästä työstä ja osoittamastaan korkeasta työmoraalista.” 

Fridayn kaivoksen uudelleenkäynnistys Yhdysvaltain Idahossa   
Ensimmäisen puolen vuoden aikana Endomines on tehnyt Orogranden rikastamolla merkittäviä paran-

nuksia käyttämällä yli miljoona dollaria nykyisten pullonkaulojen ratkaisemiseen, mikä tulee nosta-

maan rikastamon kuukausittaisen tuotantokapasiteetin 5 000 syötetonniin. Rikastamon päivitys sisälsi 
mm. parannuksia nykyisiin jätteiden ja rikasteen vedenpoistojärjestelmiin, laboratorioon, sekä hallin-

tajärjestelmiin mahdollistaen koko rikastusprosessin paremman hallinnan. 

Kaivoksen tuotantokapasiteettia on parannettu hankkimalla uutta kalustoa, kuten kolme maanalla 

käytettävää kuormaajaa sekä dumpperi. Peränporausjumbo, pitkäreikäporauslaite sekä kolmas 
dumpperi on ostettu osamaksusopimuksin, mikä mahdollistaa yhtiön lyhytaikaisen kassavirran pa-

remman hyödyntämisen.  Sähköverkkoa, paineilmalaitteistoa sekä ilmastointia on paranneltu pe-
ränajon mahdollistamiseksi syvemmille tasoille pohjoisilla ja eteläisillä louhinta-alueilla, sekä vinotun-
nelin jatkamiseksi seuraavien louhosten läheisyyteen. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä on 
suunniteltu tehtäväksi kairausohjelma, joka käsittää 2400 porametriä. Kairausohjelma tulee tarkenta-

maan ylempiä louhoksia kaivoksen tulevaisuutta ajatellen. 

Tilinpäätöskäytäntöjen mukaisesti, Endomines testasi Fridayn kaivoksen ja rikastamon arvonalentu-

mista IAS-36 standardin mukaisesti. Testin perusteella johto päätti alaskirjata Fridayn kaivoksen ja ri-
kastamon arvoa 47,7 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Arvonalentuminen johtuu Fridayn tuotannon vii-
västymisestä sekä lisääntyneistä investointikustannuksista. 
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Tuotannon luvut, Friday* Tammi-kesä 
 

2021 2020 +/- 

Syötemalmi (tonnia) 0 4 945,2 -4 945,2 

Pitoisuus (Au g/t) 0 2,9 -2,9 

Saanti (%) 0 71,5 -71,5 

Käyttöaste (%) 0 33,0 -33,0 

Kullantuotanto (kg) 0 10,1 -10,1 

Kullantuotanto (oz) 0 326,1 -326,1 

LTIFR** 0 0 0 

* Tuotantotiedot perustuvat yhtiön omiin analyyseihin, joita ei ole vahvistettu ulkopuolisissa laboratorioissa. **LTIFR = The Lost Time Injury 
Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on 
laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien. 

Muut Endominesin hankkeet Idahossa 
Endominesilla on useita, historiallisesti hyödyntämättömiä kaivoksia USA:n portfoliossaan. Kaivokset 

voidaan asettaa kahteen strategiseen kategoriaan, keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityskohteisiin. 

Keskipitkän aikavälin strategia on kehittää Montanan US Grant ja Kearsarge-projekteja. Yhtiö aikoo 
suorittaa ympäristöön, malminetsintään, rikastukseen ja projektien kehitykseen liittyviä toimenpiteitä 

vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä alkaen. Työt tullaan aloittamaan valmistelemalla päivitetty 
varantoarvio, jonka jälkeen tullaan tekemään scoping-katsaus projektien taloudellisen potentiaalin 

tarkentamiseksi. 

Nämä projektit ovat kulmakiviä Endomines-konsernin kehityspyrkimyksissä tulla seuraavan tason kul-

tayhtiöksi. US Grant ja Kearsarge ovat korkean kultapitoisuuden juonisysteemejä historiallisella Alder 
Gulch-kaivosalueella (Virginia City) Madisonin piirikunnassa Montanassa. US Grant -projekti koostuu 

2,2 neliökilometrin alueen kattavista kaivosoikeuksista sekä 150 tonnin päivittäiskapasiteetin rikasta-

mosta, joka tuottaa kultarikastetta painovoima- ja vaahdotuserotusmenetelmillä. 

US Grant kaivos on korkean kulta- ja hopeapitoisuuden maanalainen kaivos, jonka historialliset varan-
not ovat yhteensä 165 700 unssia kultaa ja 4,47 miljoonaa unssia hopeaa 346 000 tonnissa mineralisoi-
tunutta materiaalia. Tarkasti dokumentoimattomien tuotantotietojen perusteella kultapitoisuuksien 

arvioidaan olleen välillä 6,9–8,6 g/t (0,2–0,25 oz/t), ja hopeapitoisuuksien välillä 171,4–342,8 g/t (5–10 

oz/t). Kearsarge-projekti koostuu 2,5 neliökilometrin alueen kattavista kaivosoikeuksista, ja sijaitsee 
noin kahdeksan kilometrin päässä US Grant-projektin rikastamosta. Myös Kearsargen kaivos on kor-
kean kultapitoisuuden maanalainen projekti, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 uns-

sia kultaa 4,1 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta materiaalia. 

Kun konseptuaalinen mallinnus on saatu valmiiksi, tullaan aloittamaan ensimmäiset pintakairaukset, 
tavoitteena vahvistaa historiallisten tietojen oikeellisuus ja tuottaa tuoretta materiaalia uusiin rikas-
tustutkimuksiin. Tämän jälkeen tullaan tekemään lisäkairauksia pyrkimyksenä kasvattaa resursseja. 

Ympäristölliset toimenpiteet tulevat keskittymään lähtötason tutkimuksiin luvitusprosesseja, malmin-

etsintälupia ja projektien seurantaa ajatellen. Yhtiö aikoo myös uudelleenavata pääsyt maanalaisiin 
osiin (US Grant viimeksi käyty vuonna 2018 ja Kearsarge vuonna 2005) maanalaisten kartoitusten, näyt-
teenoton ja kairausten mahdollistamiseksi. Endominesin projekti-insinöörit ovat arvioineet US Grantin 
rikastamoa ja tunnistaneet kehitettävät alueet. Projektisuunnitelmia tullaan tarkentamaan vuoden 

2021 työn rikastustutkimuksista saatavien tuloksien perusteella. Tuloksia tullaan käyttämään myös uu-
delleenkäynnistyssuunnitelmissa, kun tämä on ajankohtaista. 
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Pitkänaikavälin strategisten kaivosprojektien kategoriaan lukeutuvat muut Idahon projektit. Ne edel-
lyttävät yksityiskohtaista taustatutkimustyötä projektien todellisten arvojen määrittämiseksi. Endomi-
nes uskoo, että nykyisessä markkinatilanteessa voi myös löytyä mahdollisuuksia yhteysyrityksille pro-

jektien arvon hyödyntämiseksi nopeammalla aikataululla. 

Pampalon kaivoksen uudelleenkäynnistäminen 
Pampalon kaivos laitettiin ylläpitotilaan (care and maintenance) vuonna 2018, jolloin kullan hinta oli 

useiden vuosien pohjalukemissa ($1250/oz). Louhittava malmi jatkuu syvyyssuunnassa ja tunnetut 
malmin jatkeet on kartoitettu kairaamalla 855-tasolle saakka. Nämä alueet voidaan ottaa tuotantoon 
syventämällä kaivosta nykyistä vinotunnelia jatkamalla. Kultaesiintymä ja malmilinssit ovat täysin 
avoinna syvyyssuunnassa. Kun kaivoksen tuotanto keskeytettiin, Endomines arvioi, että jatkamalla ny-

kyistä vinotunnelia 100 vertikaalimetrillä ja ajamalla perät syvempiin malmialueisiin, kaivoksen tuo-

tannon aloittaminen olisi kannattavaa, jos kullan hinta olisi vähintään $1500/oz. Joulukuussa 2020 En-

domines ilmoitti arvioivansa Pampalon kaivoksen uudelleen avaamista kullan hyvien hintanäkymien 
johdosta.  

Tammikuussa 2021, suunnittelu- ja valmistelutyöt kaivoksen syventämiseksi alkoivat; tarjouspyynnöt 

lähetettiin alihankkijoille, ja toimittajasopimukset valmisteltiin. Sopimusneuvottelujen jälkeen, Power 

Mining Oy valittiin kaivoksen urakoijaksi kunnostamaan olemassa olevan vinotunnelin sekä syventä-
mään kaivosta ensimmäiselle tuotantotasolle. Power Mining siirtyi kaivokselle maaliskuussa ja aloitti 

syväjatkeen kunnostustyöt. Kaivoksen vedenpoistojärjestelmän ja sähköverkon päivitystyöt aloitettiin 

myös maaliskuussa. 

Huhtikuussa 2021, Pampalon kaivoksen syventäminen alkoi. Toisen neljänneksen aikana, urakoitsija, 
Power Mining Oy, on ajanut keskimäärin 90 metriä syvennystä kuukaudessa. Heinäkuun aikana pääs-

tiin 795-tasolle, ja uusi tuotantoalue odotetaan saavutettavan syyskuussa. Alempien tasojen kiviolo-
suhteet vaikuttavat haastavilta, ja mikäli perien tuentaa joudutaan merkittävästi lisäämään, tällä voi 

olla vaikutusta aikatauluihin. Kaikki maanalaisen infran ylläpitämiseen tarvittavat tarvikkeet on tuotu 
kaivokselle. Suunnitteluhenkilöstön palkkaaminen jatkuu vuoden kolmannella neljänneksellä. 

Rikastamon laitteiden tarkistus ja huolto jatkui vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Murskaamo tar-
kastettiin ja huollettiin kesäkuussa, eikä vaurioita tai ongelmia löydetty. Näin ollen murskaamo on val-

miina tuotantoon.  Rikastamon muiden osien, eli pääasiassa jauhatus- ja vaahdotuspiirien, huolto al-
kaa lomakauden jälkeen elokuussa, jolloin rikastamon henkilökunta tullaan palkkaamaan. Rikastus-
hiekka-altaan kapasiteetin tarkastus vahvisti, että pienin lisätöin altaan kapasiteetti on riittävä vuoden 
2022 kolmanteen neljännekseen saakka. 

Maanalainen kairaus 
Maanalainen kairausohjelma alkoi toukokuun 19. päivänä, 2021. Yksi kairakone on mobilisoitu valitun 
urakoitsijan, Comadev Oy:n, toimesta. Kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 25 täydennyskairareikää 

(2 120 m) oli kairattu suunnitellulle tuotantoalueelle kaivostasojen 755 ja 815 välille. Suunniteltu kai-

rausohjelma on yhteensä noin 6 300 metriä. Kairausohjelman tuloksia tullaan käyttämään tämänhet-
kisen mineraalivarantoarvion päivittämiseen ja sen myötä kaivossuunnitelman päivittämiseen. Kai-

rasydänten geologinen raportointi, näytteenotto ja analysointi ovat käynnissä. 

Malminetsintä Karjalan kultalinjalla  
Toisen vuosineljänneksen aikana Endomines jatkoi alueellista ja kaivosten lähialueiden malminetsin-

tää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Kaivoksen lähialueiden ja alueellisten malminetsintäprojektien 
mineraalivarantoarvioiden päivitys- ja validointityö jatkui, kuten myös tulevien malminetsintäohjel-
mien työsuunnitelmien tekeminen. 
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Osana Pampalon maanalaista kairausohjelmaa, kuusi malminetsintäreikää (1 700m) aiotaan kairata 
tunneleista, jotka sijaitsevat noin 650m maanpinnan alapuolella. Rei’illä testataan mineralisoituneita 
rakenteita Pampalon päämineralisaation itäpuolella (Pampalo East) ja pohjoispuolella (Pampalon 

poimu). Kaivosviranomainen (Tukes) on hyväksynyt jatkohakemukset Ilokulta 10-13 ja Korvila 1-3 mal-

minetsintäluville ja on myös hyväksynyt Kuittilan alueen malminetsintälupahakemuksen. 

Terveys, ympäristö ja turvallisuus   
Endominesin terveys-, ympäristö- ja turvallisuusstrategian Zero Harm -käytäntö merkitsee nollatole-
ranssia tapaturmille ja haitallisille ympäristövaikutuksille.  

Sekä Fridayn että Pampalon kaivosten uudelleen käynnistymisen myötä, yhtiö on nostanut painopis-
teekseen työterveys- ja turvallisuuskäytäntöjen palauttamisen. Yhtiö on palkannut OH&S Managerin 

koordinoimaan näitä toimia. Toimintojen yhtenäistäminen molemmilla työmailla on kulmakivi Endo-
minesin arvojen palauttamiselle koko yhtiössä, sekä nykyisten että tulevien työntekijöiden suojelemi-

sessa.  

Yhtiön toiminnot ovat kasvaneet molemmilla työmailla tasaisesti, ja vuoden toisen neljänneksen lo-
pussa tapaturmataajuus LTIFR (poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtun-

tia kohti) juoksevalta 12 kuukaudelta oli sekä Pampalossa että Yhdysvaltain Idahossa 0. Näin ollen 

myös koko konsernin LTIFR oli 0 toisena vuonna peräkkäin. 

Henkilöstö 
Vuoden toisen neljänneksen loppuun mennessä, Endomines on lisännyt työvoimaansa ja urakoitsijoita 
molemmilla työmailla, osana valmisteluja käynnistää molemmat projektit tänä vuonna. Sekä Fridayn 
että Pampalon kaivokset tulevat olemaan täysmiehitettyjä vuoden neljänteen neljännekseen men-

nessä.  Pampalon rikastamo on täydessä miehityksessä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, jol-

loin Pampalon rikastamo on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa. 

Kullanhinta ja valuuttakurssit 
Vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa kullan hinta oli 1,758 USD/oz (LBMA AM 30.6.2021), eli pro-

sentin alempi kuin vuoden 2020 toisen neljänneksen arvo 1,771 USD/oz (LBMA AM 30.6.2020). Kullan 
keskimääräinen hinta vuoden 2021 toisella neljänneksellä oli 1,814 USD/oz (1,711), ja vuoden 2021 en-
simmäisellä vuosipuoliskolla 1,806 USD/oz (1,646), hinnat nousivat siis 6 ja 10 prosenttia vuoden takai-

sesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruotsin keskuspankin (Riksbank) päivittäiset SEK/USD-

kurssit ajalla heinäkuu 2019 – kesäkuu 2021. 

 

Kullan dollari- ja europerusteisen hinnan kehitys per unssi (LBMA AM) 
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Kommentteja vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon tulok-

seen 

Konsernin tunnusluvut tammi-kesä 

MSEK ellei toisin mainita 2021 2020 +/- 

Liikevaihto 0,1 10,5 -10,4

Liiketoiminnan kulut -40,4 -55,8 15,4 

Käyttökate -40,3 -45,3 5,0 

Poistot ja arvonalentumiset -55,2 -11,7 -43,5

Liikevoitto (+) / Liiketappio (-) -95,5 -56,9 -38,6

Katsauskauden nettotulos -120,8 -68,0 -52,8

Osakekohtainen tulos (SEK) -0,59 -0,61 0,02 

Tulos  
Liikevaihto, ml. varaston muutos, oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla  0,1 MSEK (10,5). Lasku johtuu Fri-
dayn projektin väliaikaisesta ylläpitotilasta.  

Käyttökate oli -40,3 MSEK (-45,3), nousu 5,0 MSEK johtuu Fridayn kaivoksen asteittaisesta tuotantoon 

siirtymisestä. Liiketulos oli -95,5 MSEK (-56.9).  

Poistot ja arvonalentumiset olivat -55,2 MSEK (-11,7), sisältäen arvonalentumiskirjauksen  47,7 

MSEK, joka kohdistuu Fridayn projektiin. 

Liiketoiminnan kulut laskivat ja olivat -40,4 MSEK (-55,8). Lasku johtuu pääasiassa Fridayn kaivoksen 
ylläpitotilasta vuoden 2021 ensimmäisellä neljännekselle, ja asteittaisesta tuotannon ylös ajamisesta. 

Rahoituserien netto oli  -25,4 MSEK (-11,2). 

Tulos verojen jälkeen oli  -120,8 MSEK (-68,0); tuloveron määrä oli 0,0 MSEK (0,0). Osakekohtainen tulos 
oli -0,59 SEK (-0,61). 

Rahavirta ja rahoitus 
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla oli -
51,4 MSEK (-49,8). Käyttöpääoman muutos oli -32,7 MSEK (-9,8). Investointien rahavirta oli -15,5 MSEK 
(-18,6).  

Rahoituksen rahavirta oli 116,1 MSEK (65,9). Suurimpiä eriä olivat merkintäoikeusanti, jolla kerättiin 

noin 214 miljoonan kruunun varat, sekä lainojen takaisinmaksu. Lisätietoja rahoituseristä on esitetty 

puolivuotiskatsauksen liitetiedoissa 

Rahoitusasema 
Nettovelka toisen neljänneksen lopussa oli 74,6 MSEK (109,4). Lasku johtuu lähinnä lainojen takaisin-

maksusta merkintäoikeusannin jälkeen. Omapääoma oli yhteensä 442,2 MSEK (454,6). Edellä mainittu-

jen nettovelan ja oman pääoman muutosten seurauksena, konsernin nettovelkaantumisaste laski 16 

prosenttiin (24).  
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Taseen loppusumma oli 586,2 MSEK (600,9), ja omavaraisuus säilyi samalla tasolla ollen 75 prosenttia 
(76). Sijoitettu pääoma oli yhteensä 544,8 MSEK (580,3). Konsernin käteisvarat vuoden 2021 toisen nel-

jänneksen lopussa olivat 28,0 (3,4) MSEK. 

Likviditeetin kehitys lähitulevaisuudessa 
Yhtiön kasvustrategian toteuttaminen, eli seuraavien hankkeiden kehittäminen, malminetsinnän har-

joittaminen sekä olemassa olevien kaivosten kehittäminen, edellyttää lisärahoitusta. Hallitus ja johto-
pyrkivät aktiivisesti turvaamaan yrityksen rahoitustilanteen, jotta yritys voi toteuttaa pitkän aikavälin 
kasvustrategiaansa. Raportointikauden aikana Endomines saattoi loppuun merkintäoikeusannin. Mer-
kintäoikeusannilla kerättiin noin 214 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat, ennen merkintäoi-

keusannin kuluja.  

Raportointikauden aikana, Endomines tiedotti saattaneensa loppuun laajan rahoitusjärjestelyn LDA 
Capitalin kanssa, jonka yhteenlaskettu määrä on 14 miljoonaa euroa. Rahoituspaketti kattaa vaihto-

velkakirjalainasopimuksen yhteissummaltaan kuusi miljoonaa euroa sekä myyntioptiosopimuksen yh-
teissummaltaan kahdeksan miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainat lasketaan liikkeeseen kahden mil-

joonan euron erissä. Rahoitusjärjestely hyväksyttiin kesäkuun 10. päivänä pidetyssä yhtiökokouksessa. 

Raportointikauden jälkeen Endomines tiedotti sopineensa suomalaisten sijoittajien kanssa yhteensä 5 

miljoonan euron kokonaisvaltaisesta rahoitusjärjestelystä. Nämä rahoitusjärjestelyt sekä sopimukset 
takaavat Endominesin lyhyen ajan käyttöpääoman tarpeen, sekä mahdollistaa Fridayn kaivoksen kul-

lantuotannon käynnistämisen USA:n Idahossa, sekä Pampalon kaivoksen kehittämisen ja uudelleen-
käynnistämisen, sekä malminetsinnän Karjalan kultalinjalla. Pystyäkseen toteuttamaan pitkän aikavä-

lin kasvustrategiaansa Endomines voi tarvita lisärahoitusta vuoden 2021 aikana. Tähän liittyen, Endo-
mines arvioi tällä hetkellä erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. 

Emoyhtiö Endomines AB  
Emoyhtiön liiketoiminnan kulut olivat 10,0 MSEK (9,4), josta 9,2 MSEK (8,5) koostui muista liiketoimin-

nan kuluista, sisältäen konsernin toimitusjohtajan kulut. Henkilöstökulut, koostuen pääosin hallituk-
sen palkkioista, olivat 0,8 MSEK (0,9). Toukokuusta 2017 asti emoyhtiö on huolehtinut kaikista konser-

nin toimitusjohtajan kuluista.  

Käteisvarat ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa olivat 24,9 MSEK (2,3).  

Lisätietoja on esitetty emoyhtiön tuloksessa ja taseessa. 

Varsinainen yhtiökokous 10.6.2021  
Endomines AB järjesti varsinaisen yhtiökokouksen 10.6.2021. Kokouksen ruotsinkielinen pöytäkirja on 

saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Suomenkielinen tiivistelmä yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksistä 

on julkaistu 10.6.2021 päivätyn lehdistötiedotteen liitteenä.  

Endominesin toiminnan riskit  
Kaivos- ja malminetsintätoimintaan liittyy erilaisia teknisiä, liiketaloudellisia, ympäristö- ja rahoituk-
sellisia riskejä. Erilaiset olosuhteet voivat viivästyttää tai estää malmiesiintymien hyödyntämisen ja si-
ten vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tulokseen ja maksuvalmiuteen. Tämä voi olla haas-

teellista erityisesti Fridayn että Pampalon operaatioidemme käynnistysvaiheessa. Lisäksi kansainväli-
nen toiminta, Endominesin tapauksessa toiminta Yhdysvalloissa, voi altistaa yhtiön erilaisille valuutta-
kurssimuutoksiin liittyville riskeille sekä riskeille, jotka syntyvät ulkomaisten lainkäyttöalueiden liike-
toiminta- tai oikeudellisista vaatimuksista. Taloudellisten riskien hallintaa kuvataan tarkemmin viimei-
simmässä vuosikertomuksessa. Yhtiön johto valvoo, arvioi ja hallinnoi riskejä jatkuvasti. 
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Lähipiiriliiketoimet 
Yhtiön hallituksen jäsenille maksetujen palkkioiden lisäksi eräät merkittävät osakkeenomistajat osal-

listuivat vuoden ensimmäisen neljänneksen merkintäoikeusantiin. Lisäksi, hallituksen puheenjohtaja 

sekä väliaikainen toimitusjohtaja osallistuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä järjestettyyn mer-

kintäoikeusantiin. 

Endominesin osakepääoma ja osake 
Endomines AB:n osakepääoma 30.06.2021 oli 442 240 070 SEK, osakkeiden määrä oli 221 120 035 ja osa-

kekohtainen nimellisarvo 2 SEK. Endominesin yhtiöjärjestyksen mukaan osakepääoman on oltava vä-
hintään 300 MSEK ja enintään 1 200 MSEK. 

Vaihdettujen osakkeiden kokonaismäärä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 65,6 miljoo-

naa, mikä vastaa 29,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä 30.6.2021. Osakkeen suhteellinen lik-

viditeetti Nasdaq Helsingissä oli 71,0 prosenttia ja Nasdaq Tukholmassa 29,0 prosenttia. Osakkeista 

61,0 prosenttia oli rekisteröity Suomeen, 5,9 prosenttia Ruotsiin ja 33,1 prosenttia muualle 30.06.2021.  

Osakkeen hinta 30.06.2021 oli 2,60 SEK (6,66 SEK 30.6.2020). Korkein päätöshinta 3,0 SEK nähtiin 
22.1.2021 ja matalin 2,42 SEK 25.03.2021. 

Yhtiön strategia 
Endomines on moderni kaivosyhtiö. Harjoitamme malminetsintää Suomessa ja Yhdysvalloissa, sekä 
kaivostoimintaa Yhdysvalloissa. Pyrimme kasvattamaan yhtiön arvoa kehittämällä esiintymiämme ta-

loudellisesti kannattaviksi kaivoksiksi ja noudattamalla kestäviä kaivostoimintakäytäntöjä. Haemme 

kasvua myös yrityskauppojen ja muiden yhteistyöjärjestelyjen avulla. 

Endomines pyrkii kehittämään pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan laajentamalla malminetsintä- 

ja tuotantotoimintaansa sekä toteuttamalla yritysostoja. Endominesin tavoitteena on hankkia poliitti-

sesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, joissa tuotanto voidaan käynnistää nopeasti ja rajallisin inves-
toinnein. Endomines hankki alkuvuonna 2018 yhdysvaltalaisen kaivosyhtiön TVL Gold Idahon, nykyään 
Endomines Idaho LLC, joka omistaa Idahossa, Yhdysvalloissa oikeudet viiteen kultaesiintymään. 

8.10.2021 Endomines tiedotti, saattaneensa päätökseen US Grantin kaivoksen ja rikastamon hankin-
nan, yhdessä Virginia Cityn kaivosalueella Yhdysvaltain Montanassa sijaitsevan Kearsargen kultahank-

keen vuokrasopimuksen kanssa 

Endomines pyrkii myös malminetsinnällä varmistamaan kaivostoiminnan ja kasvun pitkällä aikavälillä. 
Tämänhetkinen malminetsintä keskittyy US Grant ja Kearsarge-projekteihin näiden tuotantopotenti-

aalin varmistamiseksi. 

Malminetsinnän jatkamista Karjalan kultalinjalla arvioidaan tällä hetkellä, ja yhtiö arvioi eri vaihtoeh-

toja, mukaan lukien mahdollisen kolmannen osapuolen tuomista mukaan, varantojen täyden potenti-
aalin hyödyntämiseksi. 

Osavuosiraportin laadintaperiaatteet  
Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Lisäksi on noudatettu Ruotsin kirjanpitoneuvoston RFR 1 -
suositusta, joka koskee konsernien täydentäviä kirjanpitosäännöksiä Ruotsin laissa vuosikertomuk-

sista annettujen määräysten mukaisesti. Emoyhtiön taloudellisen lukujen laadinnassa on noudatettu 

Ruotsin kirjanpitoneuvoston RFR 2 -suositusta, joka koskee oikeushenkilön kirjanpitoa. Tämä vuosikat-
saus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja Ruotsin lain vuosikertomuksista mukaisesti. 
Emoyhtiön tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu Ruotsin lakia vuosikertomuksista. Tässä puoli-

vuosikatsauksessa on sovellettu samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja laskentatapoja kuin 
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vuoden 2020 vuosikertomuksessa. IASB:n uusilla ja päivitetyillä standardeilla ei ollut vaikutusta osa-
vuosikatsauksessa esitettyihin konsolidoituun tulokseen, taloudelliseen asemaan tai muihin raportissa 
esitettyihin tietoihin. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 
Yhtiö esittää puolivuosikatsauksessaan tiettyjä taloudellisia ei-IFRS-tunnuslukuja. Yhtiön näkemyksen 

mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa sijoittajille ja yh-
tiön johdolle yhtiön toiminnan tuloksesta. Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat vaihtelevat yh-

tiöittäin, joten Endominesin käyttämät tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yh-
tiöiden kanssa, eikä niitä siksi tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritel-
lyille tunnusluvuille. Nämä tunnusluvut on laskettu vuoden 2020 vuosikertomuksen sivulla 11 sekä yh-

tiön ruotsinkielisillä verkkosivuilla esitettyjen määritelmien mukaisesti. Tässä katsauksessa näitä mää-
ritelmiä ja laskelmia ei ole esitetty.  

Sijoittajakalenteri 
• 11.11. 2021 Liiketoimintakatsaus Q3-2021 

Yhteyshenkilöt  
Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlst-
rom@endomines.com  

Vern Langdale, operatiivinen johtaja, +358 44 422 9657, vern.langdale@endomines.com 

Taloudelliset tiedot 
Tämä tilinpäätöstiedote sisältää tietoja, jotka Endomines AB on velvollinen julkistamaan EU:n markki-
noiden väärinkäyttöasetuksen nojalla. Seuraavat yhteyshenkilöt ovat lähettäneet tämän 
tiedotteen julkaistavaksi 9:00 CEST 19.8.2021. 

Hallituksen vahvistus 
Hallitus ja toimitusjohtaja vahvistavat, että tämä osavuosikatsaus antaa oikean kuvan emoyhtiön ja 
konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä kuvaa emoyhtiön ja konsernin mui-
den yhtiöiden kohtaamia merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

mailto:marcus.ahlstrom@endomines.com
mailto:marcus.ahlstrom@endomines.com
mailto:vern.langdale@endomines.com
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Tukholmassa 19.8.2021       

      Endomines AB (Publ) 

 
Ingmar Haga 

Hallituksen puheenjohtaja 

 
 
   Jeremy Read      Eeva Ruokonen  
   Hallituksen jäsen     Hallituksen jäsen 

 

 

 
   Markus Ekberg      Jukka-Pekka Joensuu 
   Hallituksen jäsen     Hallituksen jäsen 
 
 

   
  Marcus Ahlström 

   Väliaikainen toimitusjohtaja, ja talousjohtaja 



Konsernin tuloslaskelma ja muu laaja tulos
TSEK Note

2021 2020

Liikevaihto 12 7 151

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0 3 371

Muut tuotot 84 20

Tuotot yhteensä 96 10 542

Raaka-aineet ja tarvikkeet -3 319 -6 750

Henkilöstökulut -18 748 -23 851

Muut kulut -18 301 -25 217

Käyttökate -40 272 -45 276

Poistot ja arvonalentumiset -55 182 -11 654

Liiketulos -95 454 -56 930

Rahoitustuotot 0 193

Rahoituskulut -25 352 -11 382

Rahoituserät, netto -25 352 -11 189

Tulos ennen veroja -120 806 -68 119

Tuloverot – – -2 -1

Laskennalliset verot – 160

Tilikauden tulos -120 808 -67 960

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 18 001 2 959

Tilikauden laaja tulos -102 807 -65 001

Tilikauden tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -120 808 -67 960

Laaja tulos, joka kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille -102 807 -65 001

Osakekohtainen tulos (SEK)

   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu -0,59 -0,61

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

   laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu 206 150 892 111 924 585

Emoyhtiön tuloslaskelma
TSEK

2021 2020

Muut tuotot 0 0

Tuotot yhteensä 0 0

Muut ulkoiset kulut -9 245 -8 489

Henkilöstökulut -842 -875

Poistot ja arvonalentumiset -110 000 –

Liiketulos -120 087 -9 365

Rahoitustuotot 16 489 10 750

Rahoituskulut -10 445 -10 262

Rahoituserät, netto 6 044 488

Tulos ennen veroja -114 043 -8 877

Laskennalliset verot – 160

Tilikauden tulos -114 043 -8 717

Tilikauden laaja tulos -114 043 -8 717

tammi-kesä

tammi-kesä



Konsernitase
TSEK 30.kesä 31.joulu 30.kesä

2021 2020 2020

   Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 354 296 387 652 372 880

   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 187 957 174 970 198 250

   Pitkäaikaiset sijoitukset 5 316 5 270 5 502

Pitkäaikaiset varat yhteensä 547 569 567 892 576 632

   Vaihto-omaisuus 3 095 2 464 4 490

   Myyntisaamiset – – 1 231

   Muut saamiset 3 023 1 262 888

   Ennakkomaksut ja siirtosaamiset 4 481 2 064 14 185

   Rahavarat 28 009 11 260 3 433

Lyhytaikaiset varat yhteensä 38 608 17 050 24 227

VARAT YHTEENSÄ 586 177 584 942 600 859

Oma pääoma

   Osakepääoma 442 240 394 385 348 152

   Muu annettu pääoma 999 165 832 743 808 853

   Rahastot -2 007 -20 008 45 148

   Edellisten tilikausien voitto -997 204 -876 425 -747 521

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 442 194 330 695 454 632

Oma pääoma yhteensä 442 194 330 695 454 632

Velat

Velat luottolaitoksille 1, 2 2 144 5 871 5 723

Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalaina 3 – 37 139 38 777

Pitkäaikainen velkakirjalaina 4 16 200 32 184 29 818

Muut varaukset 13 275 12 801 13 193

Muut pitkäaikaiset velat 2 22 210 22 002

Pitkäaikaiset velat yhteensä 53 829 109 997 87 511

Velat luottolaitoksille 1, 2 4 387 8 488 6 148

Lyhytaikainen velkakirjalaina 4 20 250 70 150 32 400

Lyhytaikainen joukkovelkakirjalaina 3 37 462 – –

Muut varaukset 395 391 409

Ostovelat 16 591 17 327 10 154

Muut lyhytaikaiset velat 431 27 139 5 708

Siirtovelat ja ennakkomaksut 10 638 20 755 3 897

Lyhytaikaiset velat yhteensä 90 154 144 250 58 716

Velat yhteensä 143 983 254 247 146 227

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 586 177 584 942 600 859

Emoyhtiön tase
TSEK 30.kesä 31.joulu 30.kesä

2021 2020 2020

Osuudet saman konsernin yrityksissä 178 502 273 186 333 422

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 494 835 395 032 308 287

Muut saamiset 3 312 1 185 758

Rahavarat 24 866 10 311 2 346

VARAT YHTEENSÄ 701 515 679 714 644 813

Oma pääoma 584 302 484 068 526 886

Velat saman konsernin yrityksille 8 771 10 281 8 690

Muut pitkäaikaiset velat 1,2 38 409 – –

Muut velat 1, 2, 3, 4 70 034 185 365 109 238

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 701 515 679 714 644 813

Liite

Liite



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

TSEK

Kaikki oma pääoma kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille Osakepääoma

Muu sijoitettu 

pääoma Rahastot

Edellisten 

tilikausien tulos

Oma pääoma 

yhteensä

Avaava tase 1.1.2020 240 157 732 521 42 189 -678 841 336 026

Tilikauden tulos – – – -196 864 -67 960

Muu laaja tulos – – -62 197 – 2 959

Tilikauden laaja tulos – – -62 197 -196 864 -65 001

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeanti 53 636 31 681 – – 85 317

Vaihtovelkakirjalainan muuntaminen osakkeiksi 100 592 70 235 -720 170 107

Osakeannin kulut – -1 694 – – -1 694

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 154 228 100 222 – -720 253 730

Päättyvä tase 31.12.2020 394 385 832 743 -20 008 -876 425 330 695

Avaava tase 1.1.2021 394 385 832 743 -20 008 -876 425 330 695

Tilikauden tulos – – – -120 808 -120 808

Muu laaja tulos 18 001 29 18 030

Tilikauden laaja tulos – – 18 001 -120 779 -102 778

Liiketoimet omistajien kanssa

Osakeanti 47 855 175 769 – – 223 624

Osakeannin kulut – -9 347 – – -9 347

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 47 855 166 422 – – 214 277

Päättyvä tase 30.06.2021 442 240 999 165 -2 007 -997 204 442 194

Konsernin rahavirtalaskelma
TSEK

0 0 2021 2020

Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen veroja -120 806 -68 120

Oikaisut:

Poistot 8 043 11 289

Arvonalentumiset 47 062 365

Realisoitumattomat muuntoerot konserninsisäisistä saamisista ja veloista -360 1 452

Rahoitustuotot ja -kulut 5 189 5 234

Muut erät 9 470 –

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -51 402 -49 779

Käyttöpääoman muutos -32 713 -9 763

Liiketoiminnan rahavirrat yhteensä -84 115 -59 542

Investointien rahavirta

Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -814 -1 385

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -14 677 -4 515

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden ennakkomaksut – -12 746

Investointien rahavirrat yhteensä -15 491 -18 646

Rahavirrat ennen rahoituseriä -99 606 -78 188

Rahoituksen rahavirta

Osakeannista saadut maksut 213 977 14 535

Osakeannin kulut -9 347 -1 034

Lainojen nostot – 55 445

Lainojen takaisinmaksut -81 659 -56

Leasing lainojen takaisinmaksut -6 848 -3 022

Rahoituksen rahavirrat yhteensä 116 123 65 867

Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 16 517 -12 321

Rahavarat vuoden alussa 11 259 15 727

Valuuttakurssierot rahavaroista 233 27

Rahavarat vuoden lopussa 28 009 3 433

0 tammi-kesä



Raportin liitetiedot

Liite 1 Rahoitusinstrumentit 30.kesä 31 Dec 30.kesä

KSEK 2021 2020 2020

Laina- ja myyntisaamiset:

Myyntisaamiset ja muut saamiset pl. siirtovelat 8 339 6 532 7 621

Rahavarat 28 009 11 260 3 433

Laina- ja myyntisaamiset yhteensä 36 348 17 792 11 054

Muut rahoitusvelat:

Joukkovelkakirjalaina, pääoma 37 462 37 139 38 777

36 450 – 62 218

Leasing-velat 4 989 11 509 8 842

Lainat yhteensä 99 151 48 648 109 837

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat pois lukien ei-rahamääräiset velat 17 022 17 327 15 862

Yhteensä 116 173 65 975 125 699

Liite 2 Lainat ja nettovelka 30.kesä 31 Dec 30.kesä

KSEK 2021 2020 2020

Pitkäaikaiset lainat

Joukkovelkakirjalaina, pääoma – 37 139 38 777

16 200 32 184 29 818

Leasing-velat 648 3 120 2 745

Muut korolliset velat 23 706 24 753 2 978

Pitkäaikaiset velat yhteensä 40 554 97 196 74 318

Lyhytaikaiset lainat

Lyhytaikainen velkakirjalaina 20 250 70 150 32 400

Joukkovelkakirjalaina, pääoma 37 462 – –

Leasing-velat 4 341 8 389 6 097

Muut korolliset velat 46 30 864 51

Lyhytaikaiset velat yhteensä 62 099 109 403 38 548

Lainat yhteensä (Lainat on otettu EUR- tai USD-valuuttamääräisinä) 102 653 206 599 112 866

Nettovelka

Rahavarat 28 009 11 260 3 433

Lainat yhteensä 102 653 206 599 112 866

Korolliset nettovelat 74 644 195 339 109 433

Oma pääoma 442 194 330 695 454 632

Nettovelkaantumisaste (nettovelka jaettuna omalla pääomalla) 17 % 59 % 24 %

Liite 3 Joukkovelkakirjalaina 30.kesä 31 Dec 30.kesä

KSEK 2021 2020 2020

Joukkovelkakirjalaina, pääoma 37 462 37 139 38 777

Joukkovelkakirjan jaksotetut korot 1 453 3 687 1 504

Yhteensä 38 915 40 826 40 281

Joukkovelkakirjalainat laskettiin liikkelle 4.3.2019. Sen laina-aika on kolme vuotta ja vuosittainen kiinteä korko 12,0 prosenttia. Yhtiöllä on oikeus lunastaa 

joukkovelkakirjalainat ennenaikaisesti 103 prosentin hintaan yhden vuoden, ja 101 prosentin hintaan kahden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta.



Liite 4 Velkakirjalainat 30.kesä 31 Dec 30.kesä

KSEK 2021 2020 2020

Pitkäaikainen velkakirjalaina 16 200 32 184 29 818

Pitkäaikaisen velkakirjalainan jaksotetut korot 2 429 2 761 892

Lyhytaikainen velkakirja 20 250 70 150 32 400
Lyhytaikaisen velkakirjalainen jaksotetut korot 3 132 9 919 1 425

Yhteensä 42 011 115 014 64 535

Pitkäaikainen velkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 1.4.2020 ensisijaisesti suomalaisille insitutionaalisille sijoittajille, ml. yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Velkakirjat 

laskettiin liikkeeseen kahden vuoden laina-ajalla sekä vuosittaisella 12 prosentin korolla. Endomines voi päätöksellään pidentää laina-aikaa yhdellä vuodella, mikä nostaa 

lainojen korkoa 0,25 prosenttiyksiköllä. Endominesilla on yksipuolisella päätöksellään oikeus lunastaa velkakirjat laina-aikana 100 prosentin hintaan.



 

 

Tilintarkastajan raportti 

Endomines AB (publ), yritystunnus 556694-2974 

Johdanto 

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Endomines AB:n (publ) lyhennetyn taseen 30.6.2021 ja 
lyhennetyn välitilinpäätöksen (puolivuosikatsauksen) kyseisenä päivänä päättyneeltä kuuden 
kuukauden jaksolta. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat puolivuosikatsauksen laatimisesta IAS 34 
Osavuosikatsaukset -standardin sekä Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Suorittamamme 
yleisluonteisen tarkastuksen perusteella esitämme johtopäätöksen puolivuosikatsauksesta. 

Yleisluonteisen tarkastuksen laajuus 

Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu kansainvälisen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin 
ISRE 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus” 
mukaisesti.  Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekemistä pääasiallisesti talouteen ja 
kirjanpitoon liittyvistä asioista vastaaville henkilöille sekä analyyttisia toimenpiteitä ja muita 
yleisluonteisen tarkastuksen toimenpiteitä. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan huomattavasti 
suppeampi kuin tilintarkastusstandardien mukaisesti suoritettava tilintarkastus, ja siksi emme pysty 
sen perusteella varmistumaan siitä, että saamme tietoomme kaikki sellaiset merkittävät seikat, jotka 
ehkä tunnistettaisiin tilintarkastuksessa.  Näin ollen emme anna tilintarkastuskertomusta. 

Johtopäätös 

Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn 
uskoa, ettei puolivuosikatsausta ole laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja Ruotsin 
tilinpäätöslain mukaisesti konsernin ja emoyhtiön osalta. 

 

Tukholma, 19. elokuuta 2021 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Anna Rozhdestvenskaya 

Tilintarkastaja KHT 
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