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Endomines Q3 2020 Delårsredogörelse 

Kommersiella upptrappningen vid Friday stötte på vissa tekniska 

utmaningar 

 

jan-sep 2020 (jan-sep 2019)  

Operativ översikt  

• Produktionen av guldkoncentrat fortsatte i början av kvartalet  

• Tekniska utmaningar vid anrikningsverket minskade materialgenomströmningen i verket 

• Inga personskador rapporterade i Q3 2020; LTIFR 0 (15) 
 

Finansiell översikt 

• Intäkter uppgick till 12,4 MSEK (5,1) 

• EBITDA uppgick till –68,4 MSEK (-33,7) 

• Det totala kassaflödet uppgick till -3,5 MSEK (42,9) 

• Resultatet per aktie uppgick till -0,99 SEK (-0,84)  

 

Väsentliga händelser efter periodens slut 
• Den 8 oktober 2020 meddelade Endomines att man slutfört förvärvet av US Grant och Kearsarge 

guldprojekt och genomfört en riktad emission i samband därmed. 

• Antalet aktier och röster i Endomines har ökat med 15 392 535 under oktober månad till följd av 

den riktade nyemissionen till Transatlantic Mining som informerades om den 8 oktober, 2020. 

• Den 30 november har Endomines styrelse beslutat genomföra nyemission på cirka 281 MSEK 

för att bland annat öka produktion i Friday gruvan samt utveckla andra gruvor i USA och 

Finland. 
 

 

Framtidsutsikter:  
COVID-19 pandemin fortsätter att försvåra upptrappningen av produktionen, även problemen med 
avfallets avvattningssytem tidigare i år och oförmågan att säkra ett fungerande alternativ för 
avvattningen fortsatte att störa materialgenomströmningen vid anrikningsverket. Som ett resultat av 

detta har Endomines bestämt att temporärt försätta Friday gruva och anrikningsverk under skötsel och 

underhåll vid slutet av augusti. I detta läge är det inte möjligt att förutspå den kortsiktiga 
produktionsprognosen. 
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Nyckeltal (koncern) jan - sep 

MSEK om ej annat anges 2020 2019 +/- 

Intäkter 12,4 5,1 7,3 

Kostnader -80,8 -38,8 -42,0 

EBITDA -68,4 -33,7 -34,7 

Av- och nedskrivningar -17,3 -5,0 -12,3 

EBIT -85,7 -38,7 -47,0 

Periodens nettoresultat -112,2 -44,4 -67,8 

Resultat per aktie (SEK) -0,99 -0,84 -0,15 

KF från den löpande verksamheten -65,3 -69,7 4,4 

Investeringar -25,5 -45,3 19,8 

Finansiering 87,3 157,8 -70,5 

Likvida medel vid periodens slut 12,0 61,9 -49,9 

Personal vid periodens slut 34 32 2 

LTIFR 0 15 -15 

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000 

arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats för hela bolaget, inklusive underleverantörer. 

 

VD Greg Smith: “Vi har arbetat mycket hårt med upptrappningen av verksamheten vid både Friday 

gruva och anrikningsverk men har utmanats av COVID-19 pandemin som fortsättningsvis allvarligt 
påverkat produktionsupptrappningen. Det beror framförallt på förseningar i leverantörskedjan och 

förseningar av rekryteringar vid Orogrande anrikningsverk. Vår mycket utmanande likviditetssituation 
har även tvingat oss till nödvändiga åtgärder och att temporärt sakta ned verksamheten mot slutet av 

kvartalet tills vi säkrat vår långsiktiga finansiering. 

Under denna period har vi fokuserat på att lösa de kvarvarande tekniska utmaningarna vid 

anrikningsverket vilka främst härrör sig till avvattningen av avfallet vilket minskat 
materialgenomströmningen vid anrikningsverket. Planen för att korrigera dessa är slutförd och vi 
arbetar för tillfället på att lösa dessa utmaningar och är redo att fortsätta upptrappningen i snabb takt 

direkt då vi säkrat nödvändig finansiering. 

Trots utmaningarna och förseningen av den kommersiella produktionen vid Friday så är jag mycket 

nöjd över det starka engagemang som vår personal uppvisat under dessa svåra tider, vi har även 
upplevt ett jättestarkt stöd från våra leverantörer och långivare vilket förstärkt förtroendet att vi 
kommer att klara dessa utmaningar och snart vara på rätt väg igen. 

Efter rapporteringsperiodens slut meddelade vi att vi slutfört förvärvet av US Grant och Kearsarge 

guldprojekt. Tillgångarna som vi har förvärvat från Transatlantic representerar ett stort steg mot vårt 

ursprungliga mål att uppnå en produktion om 40 000 uns guld per år och möjliggör en klar väg att uppnå 
vårt mål om en 100 000 uns guldproduktion per år. Jag är mycket glad över att har slutfört 
transaktionen, det har varit en lång process vilket krävt mycket av alla involverade personer. När vi i 
januari 2020 ingick avsiktsförklaringen med Transatlantic så låg guldpriset på ca. 1 500 USD per uns. 

Idag, då guldpriset ligger på ca. 1 800 USD per uns, är detta en transaktion som vi ser skapar mycket  
mervärde för bolaget och våra aktieägare.” 
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Produktion och produktionsupptrappning av Friday-gruvan i Idaho, USA   
Endomines var under början av året i slutskedet av utvecklingsfasen vid Friday och planen var att uppnå 

full produktion under mars/april 2020. Problem med avfallets avvattningssytem uppkom dock vi denna 
tidpunkt. Den nya utrustningen fungerade inte som planerat och nådde aldrig upp till designkapacitet 

vilket resulterade i produktions och intäktsförseningar. Utan de tilltänkta intäktsströmmarna användes 
det befintliga rörelsekapitalet slut mycket snabbare än planerat.  Som en verkan av dessa utmaningar 
försatt Endomines verksamheten vid Friday under skötsel och underhåll som fortsätter tills den 

nödvändiga finansieringen för att antingen reparera eller ersätta avfallets avvattningssytem är säkrad.  

 
Före verksamheten saktades ned så var produktionstakten vid Friday-anrikningsverk i medeltal 36 ton 
per dygn. Den låga genomströmningen berodde även på begränsad arbetskraft på grund av pandemin, 
som förorsakade förseningar av personalrekryteringar, detta pågår tills situationen stabiliserats. 

Endomines förväntas återgå till upptrappningsprocessen av produktionen och rekrytering av 

återstående arbetskraft för att driva anrikningsverket enligt designkapacitet direkt då finansieringen är 

säkrad. Malmlagret vid gruvan uppgick till 3 700 ton med en medelhalt på 5,7 g/t och har ytterligare 11 
000 ton redo att tas tillvara.  
 

Produktionen vid Friday jan-sep 
 

2020 2019 +/- 

Anrikad malm (ton) 6 657,6 - 6 657,6 

Ingående guldhalt (Au g/t) 3,52 - 3,52 

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

Tillgänglighet (%) 35,7 - 35,7 

Guldproduktion (kg) 16,7 - 16,7 

Guldproduktion (oz) 538,1 - 538,1 

LTIFR 0 15 -15 

 

Verksamhet vid Endomines övriga projekt i Idaho  
Endomines har begränsat prospekteringskostnaderna för övriga projekt i Idaho under Q3 för att få 
kostnadsbesparingar samt för att begränsa riskerna för den tekniska personalen under COVID-19. Det 
kortsiktiga prospekteringsarbetets fokus ligger på att analysera existerande databaser, utveckla 

prospekteringsarbetet för de olika projekten samt förbereda nödvändig dokumentation för miljö- och 

verksamhetstillstånd gällande framtida prospektering. 
 

Regionala prospekteringsaktiviteter längs Karelska guldlinjen 
Endomines fortsatte arbetet med regional och gruvnära prospektering längs med den Karelska 

guldlinjen i östra Finland under Q3. Arbetet med uppdatering samt validering av existerande 
mineralresursestimat nära Pampalo-gruvan samt regionala prospekteringsprojekt fortsatte. De nya 
estimaten kommer att kombineras med resultat från bolagets tidigare borrningsprogram samt 

historiska borrningar utförda av Geologiska forskningscentralen (GTK) och Outokumpu Mining Oy. Även 
den geologiska informationen som erhållits från gruvverksamheten vid Pampalo och Rämepuro 
förekomster kommer att hjälpa till att bättre förstå naturen av guldmineraliseringen i området samt 
strukturerna som styr förekomsten av guld. För övrigt utvecklas simultant med de nya estimaten 3D 

geologiska modeller för prospekteringsprojekten och hög prioritets mål för ytterligare prospektering 
definieras. 
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Fältaktiviteter under Q3 begränsades till små provtagningar nära ytan vid Pampalo gruvområde samt 

geologisk kartläggning och ”grab” samt ”channel” provtagning vid selektivt valda områden längs med 
den Karelska guldlinjen.  

 
Hälsa, miljö och säkerhet   
Endomines strategi för hälsa, miljö och säkerhet är att inte acceptera olyckor och negativa 

miljöincidenter; dvs. en policy utan personskador. 

Under Q3 2020 har fortsatt fokus legat på utveckling av relevanta säkerhets- och miljörutiner för 

bolagets verksamhet i Idaho, samtidigt som upprätthållandet av god praxis i Pampalo ägnats 
uppmärksamhet. I slutet av Q3 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 
Rekryteringen av personal vid Friday måste senareläggas under H1 2020 och samma utmaningar 

fortsatte under Q3 2020. Bolaget fick sakta ned rekryteringstakten av återstående nödvändig personal 
vid anrikningsverket.  

 

Finansiell ställning 
Nettoskulden uppgick till 123,0 MSEK (155,7) vid slutet av Q3 2020, exkluderande den icke räntebärande 

skulden till Transatlantic Mining Corp. som konverterades till aktier efter rapporteringsperioden slut. 
Totalt eget kapital uppgick till 402,9 MSEK (391,4). Skuldsättningsgraden minskade till 31 procent (40), 

den största förändringen berodde på konverteringen av konvertibeln som Endomines utgav till TVL 
Gold 1, LLC, samt upptagandet av kortfristiga lån från finska, svenska och danska institutionella 
investerare. Koncernens likvida medel vid slutet av Q3 2020 uppgick till 12,0 MSEK (61,9).  

 

Framtida likviditetsutveckling 
Bolagets behov av finansiering för att genomföra företagets långsiktiga tillväxtstrategi, utveckling av 
bolagets 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 den närmaste tolvmånadersperioden. Verksamheten 

kan därför behöva anpassas genom att senarelägga vissa investeringar och tillredningskostnader för 

att säkerställa behovet av rörelsekapital. Styrelsen arbetar aktivt med finansiering som en väsentlig del 
av Bolagets tillväxtstrategi. 

  

Kommentarer angående den finansiella rapporteringen 

Endomines ändrade praxisen för den finansiella rapporteringen från och med början av 2019. Detta är 
inte en kvartalsrapport i enlighet med IAS 34-standarden. Innehållet i denna delårsredogörelse skiljer 

sig något från riktlinjerna i Nasdaq Stockholms vägledning för upprättande av delårsredogörelse. 
Endomines uppfyller kraven på halvårsrapportering enligt den svenska lagen om 
värdepappersmarknaden och publicerar delårsredogörelser för det första och det tredje kvartalet. I 
dessa delårsredogörelser publiceras nyckelinformation beträffande bolagets finansiella situation och 
utveckling. Innehållet i denna delårsredogörelse speglar den aktuella prospekteringsverksamheten vid 

Karelska guldlinjen och den pågående produktionsupptrappningen av Friday-verksamheten. 
Delårsredogörelsen är anpassad för att ge läsaren en god insikt i företagets aktuella verksamhet. 
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Finansiell kalender  

• 18 februari 2021  Delårsrapport för Q4 2020 och helåret 2020 

• 20 maj 2021  Delårsredogörelse Q1 2021 

• 19 augusti 2021  Halvårsrapport H1 2021 

• 11 november 2021  Delårsredogörelse Q3 2021 
 

Granskning av revisorer 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning 

 

Kontaktperson  
Greg Smith, VD, +358 50 544 68 14, greg.smith@endomines.com 
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +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 00:15 CET den 1 december 2020.  
 

Om Endomines 
Endomines är ett gruv- och prospekteringsbolag med huvudinriktning på guld. Bolaget prospekterar efter guld längs 
Karelska guldlinjen i östra Finland och utvecklar gruvverksamhet i Idaho, USA. Endomines strävar efter att förbättra 
sin långsiktiga tillväxtpotential genom utvidgad prospekteringsverksamhet och företagsförvärv. Endomines strävar 
efter att förvärva fyndigheter som ligger i stabila jurisdiktioner och snabbt kan tas i produktion med begränsade 
investeringar.  

Aktien omsätts på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

 

 
I Stockholm den 1 december 2020 

 
 

 

Greg Smith 
VD   

 


