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ENDOMINES Halvårsrapport 2020 
Första leveransen av guldkoncentrat från Friday-gruvan 

 
H1 2020 (jämfört med H1 2019)  
Operativ översikt 
 Endomines genomför den första leveransen av guldkoncentrat från Friday-gruvan 
 Endomines ingår avtal med Transatlantic Mining om förvärv av US Grant gruvan med befintligt 

anrikningsverk samt Kearsarge guld projektet 
 Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR 0 (11) 
 
Finansiell översikt 
 Intäkter uppgick till 10,5 MSEK (3,5) 
 EBITDA uppgick till -45,3 MSEK (-20,8) 
 Det totala kassaflödet uppgick till -12,3 MSEK (-13,2) 
 Resultatet per aktie uppgick till -0,61 SEK (-0,57) 

 

Framtidsutsikter:  
COVID-19 pandemin fortsätter att påverka upptrappningen av produktionen främst genom förseningar 
i leverantörskedjan samt med rekryteringen av personal till Orogrande anrikningsverk. Produktions-
prognosen är fortsättningsvis utmanande att göra på grund av rådande omständigheter och den på-
gående uppstarten av verksamheten vid Friday. 
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Nyckeltal (koncern) jan-jun 

MSEK om ej annat anges 2020 2019 +/- 

Intäkter 10,5 3,5 7,0 

Kostnader -55,8 -24,3 -31,5 

EBITDA -45,3 -20,8 -24,5 

Av- och nedskrivningar -11,7 -1,5 -10,2 

EBIT -56,9 -22,3 -34,6 

Periodens nettoresultat -68,0 -30,1 -37,9 

Resultat per aktie (SEK) -0,61 -0,57 -0,04 

KF från den löpande verksamheten -59,5 -29,8 -29,7 

Investeringar -18,6 -36,8 18,2 

Finansiering 65,9 53,4 12,5 

Likvida medel vid periodens slut 3,4 5,7 -2,3 

Personal vid periodens slut 48 36 12 

LTIFR 0 11 -11 
Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 ar-
betstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer. 

 

VD Greg Smith: “Under det andra kvartalet förstärkte Endomines sin finansiella position genom utgi-
vandet av 2 brygglån samt en riktad emission främst för att påskynda upptrappningen vid Friday-gru-
van. Under det andra kvartalet gjorde vi vår första leverans av guldkoncentrat vilket var en stor mil-
stolpe för vår verksamhet vid Friday. 

Vi har dock fortsättningsvis haft vissa tekniska utmaningar vid anrikningsverket vid Friday vilket lett till 
att vi inte har uppnått designkapacitet under det andra kvartalet. COVID-19 pandemin har även fortsatt 
orsakat utmaningar främst gällande rekryteringen av personal samt begränsat tillgången till kritiska 
reservdelar och komponenter vilket försvårat verksamheten i Idaho. Vi är dock hoppfulla att vi  uppnår 
nära till designkapacitet vid Friday anrikningsverk under Q4.  

Vi håller på och slutför transaktionen med Transatlantic vilket blir ett förträffligt tillägg till vår portfölj 
av höghaltiga guldtillgångar i USA. Genom förvärvet av tillgångarna från Transatlantic accelererar vi vår 
tillväxt och möjliggör oss att uppnå vårt långsiktiga mål på en 100 000 uns guldproduktion per år. På 
basen av tillståndsprocessen förväntar vi oss att vara i preliminär produktion inom 12 månader.  

Vi håller för tillfället på och granskar samt undersöker de bästa möjligheterna för hur vi skall fortsätta 
vår verksamhet i Finland vid den Karelska guldlinjen, med guldpriset för tillfället på alla tiders högsta 
nivå är en möjlig investering i snedbanan vid Pampalo-gruvan och återstarten av gruvverksamheten 
mycket intressant.” 

Produktion och produktionsupptrappning av Friday-gruvan i Idaho, USA  
Endomines produktion har fortsättningsvis varit begränsad under Q2 2020 samtidigt som upptrapp-
ningen av produktionen fortsatt under COVID-19 pandemin. Stanna hemma bestämmelser, säker-
hetsoro samt störningar i leverantörskedjan gällande kritiska reservdelar och förbrukningsvaror påver-
kade fortsättningsvis verksamheten. Trots dessa utmaningar kunde produktionstakten vid Friday-an-
rikningsverk ökas till ett medeltal om 41,1 ton per dygn under Q2 och anrika 3 743 ton malm med en 
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guldhalt på 2,7 g/t Au. Det anrikade materialet var malm härröande från förproduktionen och represen-
terar således inte den typiska Friday-gruvans malm.  
Produktionen har förbättrats men den lokala ledningen har identifierat avvattningen av avfallet som 
en kritisk begränsning  av material genomströmningen i verket och evaluerar för tillfället alternativ för 
att utveckla processen. Gruvverksamheten vid Friday har bromsats för att möjliggöra anrikningen av 
det befintliga malmlagret. Under tiden har man fortsatt utvecklingen av gruvan för att möjliggöra ut-
vecklingen av ytterligare strossar i senare brytningsskeden. 
 

Produktionen vid Friday jan-jun 

  2020 2019 +/- 

Anrikad malm (ton) 4 945,2 - 4 945,2 

Ingående guldhalt (Au g/t) 2,9 - 2,9 

Guldutbyte i verket (%) 71,5 - 71,5 

Tillgänglighet (%) 33,0 - 33,0 

Guldproduktion (kg) 10,1 - 10,1 

Guldproduktion (oz) 326,1 - 326,1 

LTIFR 0 11 -11 
De senaste produktionssiffrorna för det första halvåret baseras på bolagets egna analyser och har inte bekräftats av externa laboratorier. Produkt-
ionssiffrorna inkluderar inte upputsningsguld från Pampalo vilket erhållits under det första halvåret. Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på an-
talet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 arbetstimmar under rullande 12-månaderspe-
rioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer. 

Verksamhet vid Endomines övriga projekt i Idaho  
Endomines har begränsat prospekteringskostnaderna för övriga project i Idaho under Q2 för kostnads-
besparingar samt för att begränsa riskerna för den tekniska personalen under COVID-19. Det kortsiktiga 
prospekteringsarbetets fokus ligger på att analysera existerande databaser, utveckla prospekterings-
arbetet för de olika projekten samt förbereda nödvändigt pappersarbete för miljö- och verksamhets-
tillstånd gällande framtida prospekterings aktiviteter. 

Regionala prospekteringsaktiviteter längs Karelska guldlinjen 
Endomines fortsatte arbetet med regional och gruvnära prospektering längs med den Karelska guldlin-
jen i östra Finland under det första halvåret. Arbetet bestod främst av en ny kartering av historiska borr-
kärnor från området nära till Pampalo-gruvan. Prospekterings aktiviteterna inkluderade ny kartering 
och provtagning av de historiska borrkärnorna från det nya prospekteringsområdet, Karelia North samt 
även från Pampalo gruvområde. De provtagna borrkärnorna analyseras av Pampalo-gruvans laborato-
rium och den ihopsamlade geologiska datan kommer att uttnyttjas för att förbättra den litho-struktu-
rella 3D modellen av områdena i definieringen av nya prospekteringsområden. Dessutom utfördes de-
taljerad geologisk kartläggning och “channel” provtagning nära Pampalo-gruvan. Vidare har så kallad 
trenching planerats för hösten 2020. 

Uppdateringen av de existerande mineralresursestimaten för alla prospekteringsprojekt vid den ka-
relska guldlinjen fortsatte. De nya estimaten inkluderar resultat från Endomines tidigare borrprogram 
och man kommer även att uttnyttja data samlat från gruvverksamheten vid Pampalo och Rämepuro 
förekomster. Hattu-3D-projektet (ett 3D-mineralsystem för Hattu skifferbälte) vilket är ett samarbets-
projekt med Geologiska forskningscentralen (GTK) slutfördes i juni efter 2,5 års arbete. De slutgiltiga 
rapporterna förväntas erhållas senare under detta år. 
 



 
Endomines Halvårsrapport för 2020 

5 

 

Hälsa, miljö och säkerhet   
Endomines strategi för hälsa, miljö och säkerhet är att inte acceptera olyckor och negativa miljöinci-
denter; dvs. en policy utan personskador. 

Under Q2 2020 har fortsatt fokus legat på utveckling av relevanta säkerhets- och miljörutiner för bola-
gets verksamhet i Idaho, samtidigt som upprätthållandet av praxis i Pampalo har ägnats uppmärksam-
het. I slutet av Q2 2020 var den rullande tolvmånaders LTI-frekvensen (förlorad tid till följd av skada per 
en miljon arbetstimmar) 0 i både Pampalo och Idaho, vilket innebär att även den kombinerade LTI-
frekvensen på koncernnivå var 0. 

Personal  
Under Q2 2020 fortsatte Endomines att stärka sitt team i Idaho. Anställningen av ny personal måste 
senareläggas under det första halvåret pga. COVID-19 pandemin men läget förbättrades en aning mot 
slutet av Q2.  Endomines fortsätter anställa nödvändig personal under Q3 för att uppnå design kapa-
citet vid Friday-gruvan och anrikningsverk.  

Guldpris och valutakurser  
Vid slutet av Q2 2020 var guldpriset 1 771 USD/uns (LBMA AM den 30 juni 2020), en ökning med 25 pro-
cent jämfört med 1 413 USD/uns vid slutet av Q2 2019 (LBMA AM den 28 Juni 2019). Det genomsnittliga 
guldpriset för Q2 2020 var 1 711 USD/uns (1 310), och för halvåret 2020 1 646 USD/uns (1 307) vilket 
innebär ökningar på 31 respektive 26 procent.  
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Kommentarer till det finansiella resultatet H1 2020   
 

 Nyckeltal (koncern) jan-jun 

MSEK om ej annat anges 2020 2019 +/- 

Intäkter 10,5 3,5 7,0 

Kostnader -55,8 -24,3 -31,5 

EBITDA -45,3 -20,8 -24,5 

Av- och nedskrivningar -11,7 -1,5 -10,2 

EBIT -56,9 -22,3 -34,6 

Periodens nettoresultat -68,0 -30,1 -37,9 

Resultat per aktie (SEK) -0,61 -0,57 -0,04 

 
Resultat  
Totala intäkter, inclusive lagerförändringar, för H1 2020 uppgick till 10,5 MSEK (3,5). Ökningen var en 
följd av Friday-gruvans produktionsstart under Q2 2020, samt upputsningsguld från Pampalo anrik-
ningsverk. 

EBITDA uppgick till -45,3 MSEK (-20,8), en minskning med 24,5 MSEK vilket reflekterar den gradvisa pro-
duktionsstarten vid Friday-gruvan. EBIT uppgick till -56,9 MSEK (-22,3). Resultatet avspeglas även av 
COVID-19 pandemins utmaningar, vilket var en delvis orsak till att Friday-gruvan inte uppnådde design-
kapacitet under Q2 2020. 

Av- och nedskrivningar uppgick till -11,7 MSEK (-1,5), ökningen beror på uppstarten av Friday-gruvan 
under Q2 2020.  
Rörelsekostnaderna ökade till -55,8 MSEK (-24,3). Ökningen av rörelsekostnaderna jämfört med mot-
svarande period, H1 2019, är hänförliga till produktionsuppstarten vid Friday-gruvan. 

Finansnettot uppgick till -11,2 MSEK (-7,8). Resultat efter skatt uppgick till -68,0 MSEK (-30,1), med total 
inkomstskatt på 0,0 MSEK (0,0). Nettoresultatet per aktie uppgick till -0,61 SEK (-0,57). 

Kassaföde och finansiering 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital uppgick till -49,8 MSEK  
(-29,8) i H1 2020. Förändringen i rörelsekapital uppgick till -9,8 MSEK (0,0). Kassaflödet från investe-
ringar uppgick till -18,6 MSEK (-36,8). Den huvudsakliga minskningen i investeringsverksamheten be-
rodde på färdigställandet av projekten vid Friday-gruvan och anrikningsverk under Q1 2020. Det totala 
kassaflödet från finansiering uppgick till 65,9 MSEK (53,4). De huvudsakliga posterna består av inbetal-
ningar från brygglånen emitterade i april 2020 uppgående 52,0 MSEK, samt den riktade emissionen 
också utförd i april 2020 som tillförde nettoinbetalningar uppgående till 14,3 MSEK. Mer information 
om finansposterna finns i noterna som presenteras i slutet av rapporten. Endomines hade inga utestå-
ende banklån vid slutet av Q2 2020. 

Finansiell ställning 
Nettoskulden uppgick till 109,4 MSEK (255,6) vid slutet av Q2 2020. Minskningen berodde främst på 
konverteringen av konvertibeln utgiven till TVL Gold LLC under Q1 2020. Totalt eget kapital uppgick till 
454,6 MSEK (234,2), ökningen berodde främst på den framgångsrika företrädesemissionen i juli 2019 
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samt konverteringen av konvertibeln. Till följd av dessa förändringar i skuld och eget kapital minskade 
Endomines skuldsättningsgrad till 24 procent (109). 
Balansomslutningen uppgick till 600,9 MSEK (543,4), och soliditeten ökade till 76 procent (43). Syssel-
satt kapital uppgick till 580,3 MSEK (510,4). Koncernens likvida medel vid slutet av Q2 2020 uppgick till 
3,4 (5,7) MSEK. 

Framtida likviditetsutveckling  
Bolagets behov av finansiering för att genomföra företagets långsiktiga tillväxtstrategi, utveckling av bo-
lagets följande projekt och finansiering för att kunna bedriva prospektering och gruvutbyggnad kräver 
tillgång till finansiering. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för 
alla planerade aktiviteterna under närmaste tolvmånadersperioden. Verksamheten kan därför behöva 
anpassas genom att senarelägga vissa investeringar och tillredningskostnader för att säkerställa beho-
vet av rörelsekapital. Styrelsen arbetar aktivt med finansiering som en väsentlig del av Bolagets tillväxt-
strategi.  

Moderbolaget Endomines AB  
Moderbolagets driftkostnader uppgick till 9,4 MSEK (10,4) av vilka 8,5 MSEK (6,8) utgjordes av övriga 
driftkostnader, inklusive kostnader för koncernens VD, och 0,9 MSEK (3,6) av personalkostnader, inklu-
sive styrelsearvoden. Från och med maj 2017 har moderbolaget stått för alla kostnader för koncernens 
VD. Likvida medel vid slutet av H1 2020 uppgick till 2,3 MSEK (2,3).  
Mer information finns i resultaträkningen och moderbolagets rapport över finansiell ställning. 

Årsstämman den 29 juni 2020  
Endomines AB höll sin årsstämma den 29 juni 2020. Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets 
webbplats. En sammanfattning av de viktigaste besluten ingår  pressmeddelandet som publicerades 
den 29 juni 2020.  

Risker i Endomines verksamhet  
Alla gruv- och prospekteringsbolag är föremål för flera risker, till exempel tekniska, kommersiella, mil-
jömässiga samt finansiella. Olika omständigheter kan försena eller förhindra utforskning av ett mål el-
ler produktion från en befintlig gruva, vilket också väsentligen påverkar bolagets finansiella resultat 
och likviditet. Under 2020 har COVID-19 orsakat utmaningar för verksamheten vid Friday. Dessutom kan 
utländska verksamheter, i Endomines fall för närvarande USA, utsätta bolaget för olika risker relaterade 
till exempelvis valutarisker och operativa eller juridiska krav som är specifika för de utländska jurisdikt-
ionerna. Mer information om risker och osäkerhetsfaktorer finns i den senaste årsredovisningen. Led-
ningen övervakar, bedömer och hanterar kontinuerligt riskerna. 

Närståendetransaktioner 
Utöver styrelsearvoden som betalats till styrelseledamöter, så deltog vissa betydande aktieägare i bo-
lagets brygglån som emitterades i Q2 2020 samt i den riktade emissionen i Q2 2020. Utöver detta deltog 
styrelsens ordförande och bolagets VD i brygglånet som emitterades i Q2 2020. Mer information finns i 
not 5  som visas i slutet av den här rapporten.  

Endomines aktiekapital och aktien  
Aktiekapitalet i Endomines AB den 30 juni 2020 uppgick till 348 152 495 SEK, vilket bestod av 115 912 
640 aktier till ett kvotvärde på SEK 3 per aktie. Enligt Endomines bolagsordning ska aktiekapitalet 
uppgå till minst 150 MSEK och inte mer än 600 MSEK. 
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Det totala antalet aktier som handlades på börsen under H1 2020 var 19,9 miljoner, vilket motsvarar 
17,2 procent av det totala antalet aktier per den 30 juni 2020. Aktiens relativa likviditet på Nasdaq 
Helsinki var 63,4 procent och 36,6 procent på Nasdaq Stockholm. I slutet av H1 2020 var 62,5 procent 
av de utestående aktierna registrerade i Finland, 6,9 procent i Sverige och 30,6 procent i övriga länder. 
Aktiekursen vid slutet av H1 2020 var 6,66 SEK (4,72 SEK vid utgången av H1 2019), den stängde som 
högst den 14 april 2020 i 7,16 SEK och som lägst den 16 mars 2020 i 4,30 SEK. 

Bolagets strategi 
Endomines är ett flexibelt och modernt gruvbolag. Vi är aktiva inom prospektering och utvinning av 
guldfyndigheter i Finland och USA. Vi strävar efter att öka värdet på vårt bolag genom att utveckla våra 
tillgångar till ekonomiskt lönsamma gruvor i enlighet med hållbara gruvmetoder. Vi strävar även efter 
tillväxt genom fusioner, förvärv och andra arrangemang. 

Endomines strävar efter att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökade prospekte-
rings-, produktions- och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter i stabila jurisdikt-
ioner som kan sättas i produktion snabbt och med begränsade investeringar. I början av 2018, som ett 
första steg, slutförde bolaget förvärvet av TVL Gold Idaho, nu Endomines Idaho LLC, ett amerikanskt 
gruvbolag som äger rättigheterna till fem guldprojekt i Idaho, USA.  Den 28 januari meddelade Endomi-
nes att bolaget hade ingått ett avsiktsavtal med gruvbolaget Transatlantic Miningom att köpa US Grant-
gruvan med anrikningsverk i samband med leasinguppdraget för Kearsarge-guldprojektet i Virginia City 
gruvdistrikt i Montana, USA. Genom prospektering strävar Endomines även efter att säkra sin gruvdrift 
och tillväxt på lång sikt. Den aktuella prospekteringsaktiviteten är fokuserad på den Karelska guldlin-
jen, men tack vare ett förväntat positivt kassaflöde från verksamheten kommer Endomines att utöka 
sina prospekteringsprojekt till områden som angränsar till de nuvarande amerikanska tillgångarna. 

Principer för upprättande av delårsrapport  
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) 
som godkänts av EU och med rekommendationen från svenska rådet för finansiell rapportering, RFR1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, som specificerar den kompletterande information 
som krävs utöver IFRS-standarderna enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Moderbolagets re-
dovisning har upprättats i enlighet med rekommendationen från rådet för finansiell rapportering, RFR2 
Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårs-
rapportering, och i enlighet med årsredovisningslagen, medan moderbolagets redovisning har upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har för-
blivit oförändrade jämfört med de som tillämpas i årsredovisningen för 2019. Nya och ändrade standar-
der och tolkningar av IASB har inte haft någon påverkna på konsolideringen av intäkterna eller den 
finansiella positionen, eller av presentationen av denna kvartalsrapport.  

Alternativa nyckeltal 
Bolaget presenterar vissa finansiella nyckeltal i delårsrapporten som inte definieras i enlighet med 
IFRS. Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull kompletterande information till investerare och 
bolagets ledning, eftersom de möjliggör en utvärdering av företagets resultat. Alla företag beräknar inte 
finansiella nyckeltal på samma sätt, så de nyckeltal som används av Endomines är inte alltid jämförbara 
med dem som används av andra företag, och dessa nyckeltal bör därför inte betraktas som en ersätt-
ning för nyckeltal som definieras i enlighet med IFRS. Dessa finansiella nyckeltal beräknas i enlighet 
med de definitioner som presenteras på sidan 11 i årsredovisningen för 2019 samt på bolagets webb-
plats (både svenska och engelska). Definitioner och beräkningar återges inte i denna rapport. 
 



 
Endomines Halvårsrapport för 2020 

9 

 

Finansiell kalender  
 12 november 2020  Delårsredogörelse Q3 2020 

Kontaktpersoner  
Greg Smith, VD, +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com 
Marcus Ahlström, Vice VD och CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com  

Finansiell information  
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande klockan 08:30 CEST den 27 augusti 2020.  

Intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av-
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

 

I Stockholm den 27 augusti 2020      
 

Endomines AB (Publ) 
 

 
Ingmar Haga 

Styrelseordförande 
 
 
   Jeremy Read      Rauno Pitkänen  
   Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
   Michael Mattsson     Thomas Hoyer 
   Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
 
   Greg Smith 
   VD 



Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
TSEK Note

2020 2019

Nettoomsättning 7 151 3 990

Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 3 371 -1 766

Övriga intäkter 20 1 286

Summa intäkter 10 542 3 510

Råvaror och förnödenheter -6 750 -1 124

Personalkostnader -23 851 -9 623

Övriga kostnader -25 217 -13 530

EBITDA -45 276 -20 767

Avskrivningar och nedskrivningar -11 654 -1 518

Rörelseresultat -56 930 -22 285

Finansiella intäkter 193 371

Finansiella kostnader -11 382 -8 171

Finansiella poster-netto -11 189 -7 800

Resultat före skatt -68 119 -30 085

Inkomst skatter – – -1 –

Uppskjutna skatter 160 33

Periodens resultat -67 960 -30 052

Övrigt totalresultat som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser 2 959 10 261

Periodens totalresultat -65 001 -19 791

Periodens resultat hänförligt till 100 % till moderföretagets aktieägare -67 960 -30 052

Periodens totalresultat hänförligt till 100 % till moderföretagets aktieägare -65 001 -19 791

Resultat per aktie (SEK)

   före och efter utspädning -0,61 -0,57

Genomsnittligt antal utestående aktier:

   före och efter utspädning 111 924 585 52 953 885

Moderbolagets resultaträkning
TSEK

2020 2019

Övriga intäkter 0 1

Summa intäkter 0 1

Övriga externa kostnader -8 489 -6 798

Personalkostnader -875 -3 564

Rörelseresultat -9 365 -10 360

Finansiella intäkter 10 750 6 096

Finansiella kostnader -10 262 -8 223

Finansiella poster-netto 488 -2 127

Resultat före skatt -8 877 -12 487

Uppskjutna skatter 160 33

Periodens resultat -8 717 -12 454

Periodens totalresultat -8 717 -12 454

jan-jun

jan-jun



Koncernens balansräkning
TSEK 30 jun 31 dec 30 jun

2020 2019 2019

   Immateriella anläggningstillgångar 372 880 371 334 376 976

   Materiella anläggningstillgångar 198 250 195 701 152 058

   Finansiella anläggningstillgångar 5 502 5 478 5 543

Summa anläggningstillgångar 576 632 572 513 534 577

   Varulager 4 490 37 38

   Kundfordringar 1 231 – 2

   Övriga fordringar 888 568 1 399

   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 185 757 1 676

   Likvida medel 3 433 15 727 5 717

Summa omsättningstillgångar 24 227 17 089 8 832

SUMMA TILLGÅNGAR 600 859 589 602 543 409

Eget kapital

   Aktiekapital 348 152 240 157 283 260

   Övrigt tillskjutet kapital 808 853 732 521 542 065

   Reserver 45 148 42 189 40 627

   Balanserade vinstmedel -747 521 -678 841 -631 753

Eget kapital och reserver som kan hänföras till 100 % till moderföretagets ägare 454 632 336 026 234 199

Summa eget kapital 454 632 336 026 234 199

Skulder

Upplåning 1, 2 5 723 4 718 7 355

Obligation 3 38 777 38 996 38 996

Långfristigt lån 5 29 818 – –

Konvertibel 4 – – 169 021

Övriga avsättningar 13 193 12 653 12 934

Summa långfristiga skulder 87 511 56 367 228 306

Upplåning 1, 2 6 148 2 494 30 002

Kortfristigt lån 5 32 400 – –

Konvertibel 4 – 175 346 5 411

Övriga avsättningar 409 407 412

Leverantörsskulder 10 154 9 810 15 041

Övriga kortfristiga skulder 3, 5 5 708 4 905 18 553

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 897 4 247 11 485

Summa kortfristiga skulder 58 716 197 209 80 904

Summa skulder 146 227 253 576 309 210

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 600 859 589 602 543 409

Moderbolagets balansräkning
TSEK 30 jun 31 dec 30 jun

2020 2019 2019

Andelar i koncernföretag 333 422 334 848 338 337

Fordringar på koncernföretag 308 287 241 374 173 904

Övriga fordringar 758 829 2 220

Kassa och bank 2 346 14 917 2 281

SUMMA TILLGÅNGAR 644 813 591 968 516 742

Eget kapital 526 885 360 576 240 765

Skulder till koncernföretag 8 690 7 867 7 961

Konvertibel 4 – 175 346 169 021

Övriga skulder 1, 2, 3, 5 109 238 48 179 98 996

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 644 813 591 968 516 742

Not

Not



Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

TSEK
Hela egna kapitalet är hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Reserver

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

periodens resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 Jan 2019 281 182 542 065 30 365 -601 921 251 691

Periodens resultat – – – -76 698 -76 698

Övrigt totalresultat – – 11 823 – 11 823

Summa totalresultat – – 11 823 -76 698 -64 875

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, kontantemission 133 935 21 548 – – 155 483

Emissionskostnader -8 129 -8 129

Sänkning av aktiens kvotvärde -177 037 177 037 – – –

Konvertering av lån till aktier 2 078 – – – 2 078

Eget kapitaldel av konvertibel – – – -221 -221

Summa transaktioner med aktieägare -41 025 190 456 – -221 149 210

Utgående balans 31 dec 2019 240 157 732 521 42 189 -678 841 336 026

Ingående balans 1 Jan 2020 240 157 732 521 42 189 -678 841 336 026

Periodens resultat – – – -67 960 -67 960

Övrigt totalresultat 2 959 – 2 959

Summa totalresultat – – 2 959 -67 960 -65 001

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, kontantemission 7 404 7 131 – – 14 535

Konvertering av konvertibellån 100 591 70 235 – -720 170 106

Emissionskostnader – -1 034 – – -1 034

Summa transaktioner med aktieägare 107 995 76 332 – -720 183 607

Utgående balans 30 jun 2020 348 152 808 853 45 148 -747 521 454 632

Koncernens rapport över kassaflöden
TSEK

0 0 2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat före skatt -68 120 -30 085

Justeringar för:

Avskrivningar 11 289 1 518

Nedskrivningar 365 –

Orealiserade kursdifferenser på koncerninterna mellanhavanden 1 452 -3 603

Finansiella intäkter och kostnader 5 234 –

Övriga poster – 2 384

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -49 779 -29 786

Förändring av rörelsekapital -9 763 -36

Kassaflöde från den löpande verksamheten -59 542 -29 822

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Köp av immateriella anläggningstillgångar -1 385 -10 244

Köp av materiella anläggningstillgångar -4 515 -28 242

Förskottsbetalningar av immateriella anläggningstillgångar -12 746 –

Försäljning av materiella anläggningstillgångar – 1 735

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 646 -36 751

Kassaflöde före finansieringsverksamheten -78 188 -66 573

Finansieringssverksamheten

Nyemission 14 535 –

Emissionskostnader -1 034 –

Upptagna lån 55 445 55 041

Amortering av lån -56 -27

Amortering av leasingskuld -3 022 -1 625

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 65 867 53 389

Minskning/ökning av likvida medel -12 321 -13 184

Likvida medel vid periodens början 15 727 18 931

Kursdifferens i likvida medel 27 -30

Likvida medel vid periodens slut 3 433 5 717

0 jan-jun



Noter till de finansiella rapporterna

Not 1 Finansiella instrument 30 jun 31 dec 30 jun
KSEK 2020 2019 2019

Låne- och kundfordringar:

Kundfordringar och andra fordringar exklusive interimsfordringar 7 621 6 046 6 944

Likvida medel 3 433 15 727 5 717

Summa låne- och kundfordringar: 11 054 21 773 12 661

Finansiella skulder:

Obligation, princip 38 777 38 996 38 996
Lån, princip 62 218 – –

Konvertibel, princip – 169 021 169 021

Lån företagsförvärv – – 28 664

Skulder avseende finansiell leasing 8 842 4 139 5 526

Delsumma upplåning 109 837 212 156 258 252

Leverantörsskulder och andra skulder exklusive icke finansiella skulder 15 862 14 715 17 549

Summa 125 699 226 871 275 801

Not 2 Upplåning och nettoskulder 30 jun 31 dec 30 jun
KSEK 2020 2019 2019

Långfristig upplåning

Obligation, princip 38 777 38 996 38 996

Långfristigt lån, princip 29 818 – –

Konvertibel, princip – – 169 021

Skulder avseende finansiell leasing 2 745 1 754 4 250

Övriga räntebärande skulder 2 978 2 964 3 105

Summa långfristig upplåning 74 318 43 714 215 372

Kortfristig upplåning

Lån företagsförvärv – – 28 664

Kortfristigt lån, princip 32 400 – –

Konvertibel, princip – 169 021 –

Skulder avseende finansiell leasing 6 097 2 385 1 276

Brygglån – – 16 045

Övriga räntebärande skulder 51 109 –

Summa kortfristig upplåning 38 548 171 515 45 985

Summa upplåning 112 866 215 229 261 357

Likvida medel 3 433 15 727 5 717

Räntebärande skulder, netto 109 433 199 502 255 640

Eget kapital 454 632 336 026 234 199

Skuldsättningsgrad, netto (räntebärande skulder, netto i förhållande till eget kapital) 24 % 59 % 109 %

Not 3 Obligation 30 jun 31 dec 30 jun
KSEK 2020 2019 2019

Obligation, princip 38 777 38 996 38 996

Upplupen ränta av obligation 1 504 3 833 1 515

Summa 40 281 42 829 40 511

Obligationen emitterades den 4 mars 2019. Den har en treårig löptid och en fast årlig ränta om 12,0 procent och är inlösenbar på bolagets begäran för 103 procent av det nominella 
beloppet efter ett år och 101 procent av det nominella beloppet efter två år.



Not 4 Konvertibel 30 jun 31 dec 30 jun
KSEK 2020 2019 2019

Konvertibellån, princip – 169 021 169 021

Upplupen ränta av konvertibellån – 6 325 5 411

Summa – 175 346 174 432

Not 5 Lån 30 jun 31 dec 30 jun
KSEK 2020 2019 2019

Långfristigt lån 29 818 – –

Upplupen ränta av långfristigt lån 892 – –

Kortfristigt lån 32 400 – –

Upplupen ränta av kortfristigt lån 1 425 – –

Summa 64 535 – –

Under Q1/2020 konverterades lånet som emitterats till säljarna av TVL Gold LLC till aktier i Endomines AB, i enlighet med besluten tagna under den extra bolagsstämman som 
hölls den 10 december 2019. Konverteringen gjordes i 2 omgångar, hälften konverterades till aktier den 9 januari 2020 till en konverteringskurs uppgående till 5,85SEK per aktie 
och återstoden konverterades till aktier den 25 februari till en konverteringskurs uppgående till 6,00 SEK per aktie. Till följd av konverteringarna ökade antalet aktier och röster i 
Endomines AB med 33 490 597.

Kortfristiga lånet emitterades den 30 april 2020 till danska och svenska institutionella investerare. Lånet har en sexmånaders löptid och en fast månatlig ränta om 1 procent med en 
uppläggningsavgift på 8 procent. Endomines har möjlighet att förtidsbetala Lånet till ett belopp som motsvarar det nominella beloppet.

Långfristiga lånet emitterades den 1 april 2020 till i huvudsak finska institutionella investerare, innefattande styrelseordförande och VD i Endomines. Lånet har en två-årig löptid och 
en fast årlig ränta om 12,0 procent. Bolaget kan välja att förlänga löptiden med ett år med en ränteökning om 0,25 procent per år. Endomines har möjlighet att förtidsbetala Lånet till 
ett belopp som motsvarar det nominella beloppet.



 

Revisorns granskningsrapport 

Endomines AB (Publ) org nr 556694-2974 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för Endomines AB (Publ) per 30 juni 2020 och den sexmånadersperiod som slutade 

per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och 

presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 

ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 

ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 

översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 

finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 

övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 

att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 

ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 

granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 

med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på stycket ”Framtida 

likviditetsutveckling” på sidan 7 i delårsrapporten, som anger att bolagets befintliga rörelsekapital inte 

är tillräcklig för alla planerade aktiviteterna under närmaste tolvmånadersperioden samt att 

verksamheten kan därför behöva anpassas efter det. Detta förhållande tyder på att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. 

Stockholm den 27 augusti 2020 

 

PricewaterhouseCoopers AB 

Anna Rozhdestvenskaya 

Auktoriserad revisor 
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