
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager ökade till 1 318 (1 055) MSEK.  

 Förbättrade metallpriser påverkade  

resultatet positivt. 

 Hög produktion i Gruvor.  

 Zinksmältverken påverkades av produktions- och  

processtörningar.  

 

  Fritt kassaflöde påverkades negativt av höga lager och 

uppgick till 91 (953) MSEK.  

 Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet 

från 43 procent till 40 procent.  

 



 

Försäljningsintäkterna var oförändrade jämfört med ifjol och uppgick till 9 733 (9 764) MSEK. 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager och justerat för förvärvet av Kevitsa ökade med 

251 MSEK. Ökningen förklaras av förbättrade metallpriser och av högre produktion i Gruvor. Produk-

tions- och processtörningar på zinksmältverken medförde lägre volym av fria metaller men även högre 

kostnader. Högre gruvproduktion innebar också högre kostnader och avskrivningar. Planerade under-

hållsstopp i Smältverk påverkade resultatet med cirka -50 (-85) MSEK.  

Resultatförbättringen mot föregående kvartal beror på förbättrade metallpriser, mindre omfattande  

underhållsstopp i Smältverk samt lägre kostnader som delvis var säsongsrelaterade. I föregående kvartals 

kostnader ingick även en avsättning om 87 MSEK för efterbehandling av nedlagda gruvor. Jämförelse-

störande poster påverkade föregående kvartal positivt med 209 MSEK.   

Rörelseresultatet för Kevitsa, som förvärvades 1 juni 2016, uppgick i kvartalet till 43 MSEK jämfört med 

12 MSEK ifjol och -28 MSEK i föregående kvartal.  

Resultatet efter finansiella poster var 1 454 (829) MSEK. Nettoresultatet var 1 137 (647) MSEK, vilket 

motsvarade ett resultat per aktie om 4,15 (2,36) SEK. Avkastning på sysselsatt kapital för de senaste 12 

månaderna uppgick till 10,1 procent. 

 

                                                                 
1 För mer information se sidan 10. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Fritt kassaflöde var relativt svagt på grund av hög rörelsekapitalbindning, främst i form av lager i smält-

verk. I föregående kvartal påverkades fritt kassaflöde av betalningen av Kevitsaförvärvet. Exklusive  

betalningen för Kevitsa uppgick fritt kassaflöde i andra kvartalet till 1 148 MSEK.  

Finansnettot var i kvartalet -75 (-51) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,2 (1,4) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 11 112 (6 170) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 40 (24) pro-

cent. Ökningen av nettoskulden berodde på förvärvet av Kevitsa i andra kvartalet 2016. Genomsnittlig 

löptid på beviljade låneramar var vid periodens slut 3,4 (2,7) år och räntebindningstiden på utnyttjade lån 

uppgick till 0,2 (0,5) år. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 5 466 

(6 780) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år.  

  

 
 

 
 



 

Genomsnittligt zinkpris i USD var 18 procent högre än under andra kvartalet och 22 procent högre än 

ifjol. I SEK var priset 22 respektive 23 procent högre. Vid tredje kvartalets slut hade zinkpriset i USD  

stigit med cirka 50 procent sedan årsskiftet. 

Global efterfrågan på zink ökade med knappt 2 procent jämfört med ifjol. Metallpremierna på spot-

marknaden i Europa var stabila. Global gruvproduktion sjönk jämfört med fjolåret då ett antal stora  

gruvor stängts permanent och temporärt. Gruvproduktionen i Kina bedöms ha sjunkit med 3 procent till 

följd av gruvstängningar drivet av krav på förbättrad säkerhet och miljö. Global smältverksproduktion var 

fortsatt lägre än ifjol men nedgången var inte lika stor som för gruvproduktionen. Lagren av koncentrat i 

marknaden bedöms ha minskat ytterligare. 

Smältlönerna på spotmarknaden fortsatte att sjunka, i synnerhet för koncentrat som importeras till Kina. 

De realiserade smältlönerna i kontrakt steg dock jämfört med föregående kvartal till följd av smältlönens 

rörliga komponent. Den realiserade smältlönen i vägledande kontrakt var 12 procent högre än under 

andra kvartalet men 6 procent lägre än ifjol. 

Kopparpriset i USD var i genomsnitt 1 procent högre jämfört med andra kvartalet men 9 procent lägre 

än ifjol. Motsvarande priser i SEK var 5 procent högre respektive 9 procent lägre. Vid tredje kvartalets 

slut var kopparpriset i USD något högre än vid årsskiftet. 

Global efterfrågan på koppar ökade med cirka 1 procent i såväl Kina som övriga världen. Den globala 

produktionen av koppar ökade med drygt 2 procent, varav med 8 procent i Kina. Kinesiska smältverk 

som startade upp ny kapacitet under fjolåret ökade kapacitetsutnyttjandet under 2016. Det var ett över-

skott på kopparmetall globalt under kvartalet men marknaden i Europa var i balans och metallpremierna 

på spotmarknaden i Europa steg något från den låga nivån 2015. 

Investeringar i ny gruvkapacitet har varit omfattande de senaste åren. Produktionsstörningar har dock 

haft en negativ effekt på produktionsutvecklingen fram till andra halvåret 2015. Koncentratmarknaden 

var i balans och aktiviteten på spotmarknaden var låg. Smältlönerna på spotmarknaden steg något. 

  

 

 

 

  

                                                                 
2 Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd, september och oktober 2016. 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

Rostfritt stål är det största användningsområdet för nickel och svarar för cirka 70 procent av global  

efterfrågan. Nickelråvaran i rostfritt stål kommer från skrot kompletterad med nyproducerad nickel,  

primärnickel. Primärnickel framställs i ren form eller som ferronickel, som är en nickelråvara som inne-

håller järn. Ren nickel ingår i avancerade produkter som har stora krav vad gäller höga temperaturer, t ex 

flygmotorer, eller höga korrosionskrav, t ex i kemisk industri.  

Nickelpriset i USD var i genomsnitt 16 procent högre än föregående kvartal men 3 procent lägre än ifjol. 

I SEK var priset 21 procent högre respektive 2 procent lägre. Nickelpriset är trots uppgången från botten 

i slutet på maj 2016 mycket lågt i förhållande till kostnadsnivån i världens nickelgruvor. Jämfört med års-

skiftet var priset i USD vid tredje kvartalets slut 20 procent högre. 

Den globala efterfrågan på nickel ökade med knappt 6 procent jämfört med ifjol, varav med drygt 9 pro-

cent i Kina, drivet av förskjutning mot rostfritt stål av högre kvalitet med högre nickelinnehåll. Produk-

tionen av låghaltig ferronickel i Kina fortsatte att sjunka och flera gruvor i världen har stängts till följd av 

svag lönsamhet. Totalt minskade globala utbudet av nickel med knappt 3 procent jämfört med ifjol.  

Utbudet var lägre än efterfrågan men lager av metall i marknaden var fortsatt stort. 

I slutet av tredje kvartalet meddelade filippinska staten att ett stort antal gruvor inte får tillstånd att drivas 

vidare om de inte vidtar åtgärder för att höja miljöprestanda. Dessa gruvor exporterar malm till kinesiska 

producenter av ferronickel och är betydande i förhållande till den globala nickelproduktionen.  

Blypriset i USD var i genomsnitt 9 procent högre jämfört med både andra kvartalet och ifjol. I SEK var 

motsvarande priser 13 respektive 10 procent högre. Vid slutet av tredje kvartalet var priset i USD 18 pro-

cent högre än vid årsskiftet. 

Metallefterfrågan och metallproduktionen ökade jämfört med fjolåret och metallmarknaden var i balans. 

Globala bilproduktionen och efterfrågan på batterier till nya bilar fortsätter att öka men ersättnings-

marknaden för batterier i Europa och USA har varit svagare än normalt då vintern, som vanligtvis är en 

säsongsmässigt starkare period, har varit mild. Genomsnittsåldern på batterier i amerikanska och  

europeiska fordon bedöms nu vara högre än normalt. 

Produktionen av blykoncentrat följer till viss del produktionen i zinkgruvor då bly ofta är en bimetall i 

zinkgruvor. Blyproduktionen har dock inte sjunkit i samma takt som produktionen i zinkgruvor. Produk-

tionen i blygruvor sjönk jämfört med tredje kvartalet ifjol men det var överskott på koncentrat då ett antal 

smältverk i Kina var stängda av miljöskäl. 

Jämfört med andra kvartalet var guld- och silverpriserna 6 respektive 17 procent högre i USD och  

10 respektive 21 procent högre i SEK. Jämfört med ifjol var priserna i USD 19 respektive 32 procent 

högre. I SEK var guld 19 procent högre och silver 32 procent högre. Vid tredje kvartalets slut hade guld- 

och silverpriserna i USD stigit med 25 respektive 40 procent sedan årsskiftet. 

Gruvproduktionen av silver är delvis beroende av produktionen i zink- och blygruvor där silver ofta är en 

bimetall. En stor andel av det totala guld- och silverutbudet kommer från återvinning och flöden från  

finansiella aktörer och centralbanker. Intresset för guld och silver som en investering har ökat under året. 

Efterfrågan på svavelsyra var stabil i Norden men utbudet har varit något större än efterfrågan och spot-

priserna i Europa sjönk något jämfört med andra kvartalet. 

 

 
 

 
 

 

 



 

Boliden Gruvor omfattar sex gruvområden; Aitik, Boliden, Garpenberg, Kevitsa, Kylylahti och Tara.  

I affärsområdet ingår prospektering, teknikutveckling, miljöteknik och försäljning av gruvkoncentrat.  

Huvuddelen av försäljningen sker till Bolidens smältverk till marknadsmässiga villkor. 

 Starkt kvartal med hög produktion för merparten av gruvområdena  

 Förbättrade metallpriser  

 God kostnadskontroll 

 

Gruvors rörelseresultat var 804 (260) MSEK. Justerat för förvärvet av Kevitsa ökade rörelseresultatet 

med 532 MSEK vilket förklaras av förbättrade metallpriser och högre volymer i merparten av gruvorna. 

Den högre gruvproduktionen bidrog även till högre kostnader och avskrivningar. Dessutom ökade  

avskrivningarna till följd av att produktionen i Aitik skedde i mer kapitalintensiva områden och att  

Kevitsas avskrivningar i tredje kvartalet 2015 var lägre än normalt.  

Resultatökningen mot föregående kvartal berodde såväl på förbättrade metallpriser som på lägre  

kostnader relaterade till god kostnadskontroll och säsongsmässigt lägre personalkostnader. I föregående 

kvartal ingick även en avsättning om 87 MSEK för efterbehandling av nedlagda gruvor. Trots fortsatt 

hög produktion i kvartalet påverkade försämrad malmmix i Bolidenområdet resultatet negativt.  

Avskrivningarna ökade på grund av att Kevitsa hade ovanligt låga avskrivningar under andra kvartalet. 

Jämförelsestörande poster i föregående kvartal uppgick till 209 MSEK.   

Rörelseresultatet för Kevitsa, som förvärvades 1 juni 2016, uppgick i kvartalet till 43 MSEK jämfört med 

12 MSEK ifjol och -28 MSEK i föregående kvartal. Kevitsas avskrivningar uppgick i tredje kvartalet till 

139 MSEK, jämfört med 36 MSEK ifjol och 52 MSEK i föregående kvartal.   

 

 
 

 
 



 

 

Aitiks produktion påverkades fortsatt negativt av låg tillgänglighet på krossar även om anrikad volym 

ökade något mot föregående kvartal och uppgick till 9,0 (9,0) Mton. Byggnationen av den nya  

krosstationen, som planeras att tas i bruk under 2018, fortgår. Under sommaren påbörjades mark-  

och byggarbetet och i början på oktober tecknades avtal med leverantör av huvuddelen av den mekaniska 

utrustningen. Kopparhalten i kvartalet var i nivå med såväl föregående kvartal som ifjol medan högre 

guldhalt medförde att produktionen av guld i koncentrat ökade. I planen för 2016 ligger produktionen i 

områden med halter något under mineralreservens medelhalt. Brytningsplanen för 2017-2019 är i  

områden med en snittkopparhalt om 0,25 procent. 

I Bolidenområdet genomfördes ett längre underhållstopp i Renströmsgruvan vilket resulterade i försäm-

rad malmmix och lägre gruvproduktion mot föregående kvartal. Anrikad volym ökade dock kraftigt då en 

ovanligt hög andel lättmald och låghaltig malm från Maurlidengruvan och Kristinebergsgruvan anrikades.  

Garpenbergs produktion var fortsatt hög även om anrikad volym var något lägre än i föregående kvartal. 

Såväl zinkhalten som silverhalten var lägre än föregående kvartal. Hög stabilitet i anrikningsverket visade 

sig i högt zinkutbyte. Brytningsplanen ligger fram till och med 2017 i områden med zinkhalt om 4,5 pro-

cent och silverhalt om 120 g/ton. 

 

Kevitsa ingår sedan 1 juni som ett sjätte gruvområde inom affärsområde Gruvor. Produktionen i kvartalet 

utvecklades väl och den anrikade volymen var hög, vilket delvis berodde på att en högre andel mer lätt-

mald malm processades i anrikningsverket.  

 

Kylylahtis anrikning nådde i kvartalet en ny rekordnivå vilket förklaras av löpande intrimningsarbete i  

anrikningsverket. Produktionen av koppar i koncentrat sjönk dock mot föregående kvartal till följd av 

lägre kopparhalt. Lägre guldutbyte medförde att produktionen av guld i koncentrat minskade trots högre 

halt och anrikad volym.  

I Tara var produktionen stabil och anrikad volym var fortsatt hög. Lägre halter medförde dock att pro-

duktion av zink och bly i koncentrat minskade något jämfört med föregående kvartal. Planen för fjärde 

kvartalet är att produktionen sker i områden med lägre zinkhalt än vad som var fallet i tredje kvartalet.   

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Boliden Smältverk omfattar zinksmältverken Kokkola och Odda, koppar- och blysmältverket Rönnskär, 

koppar- och nickelsmältverket Harjavalta samt blysmältverket Bergsöe. I affärsområdet ingår  

återvinning av metall från bland annat elektronik, inköp av gruvkoncentrat och försäljning av metall  

och biprodukter. 

 Förbättrade marknadsvillkor påverkade resultatet positivt  

 Zinksmältverken påverkades av produktions- och processtörningar  

 Mindre omfattande underhållsstopp än i föregående kvartal 

 

 

Smältverks rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager minskade till 613 (825) MSEK. Produk-

tionsstörningar och ändrad råmaterialmix medförde lägre volym av fria metaller och högre lager än under 

fjolåret. Förbättrade marknadsvillkor påverkade resultatet positivt då högre metallpriser kompenserade 

för försämrade smältlönevillkor, lägre svavelsyrapriser och lägre premier. Kostnadsökningen förklaras av 

högre personalkostnader och av högre kostnader för driftsstörningar och underhåll. Resultateffekten från 

underhållsstoppen uppgick till cirka -50 (-85) MSEK, jämfört med -210 MSEK i föregående kvartal. 

Resultatökningen mot föregående kvartal berodde främst på förbättrade metallpriser och lägre kostnader 

relaterade till mindre underhållsarbete och semestereffekt. Realiserade smältlönevillkor för zink ökade 

tack vare högre zinkpris. Högre priser för biprodukter och ökad andel försäljning av svavelsyra till  

Norden påverkade också resultatet positivt. Däremot gav lägre metallpremier vid spotförsäljning negativ 

effekt på resultatet.  

 
 

 
 

 
 



 

 

Rönnskärs avverkning och kopparproduktion ökade mot föregående kvartal då ett mer omfattande  

underhållsstopp ägde rum. Ädelmetallsproduktionen var relativt låg delvis till följd av ändrad  

råmaterialmix.  

Harjavaltas koppar- och nickelprocesser var fortsatt stabila vilket tillsammans med en gynnsam  

råmaterialmix resulterade i en hög avverkning i kvartalet. Kopparproduktionen begränsades dock något 

av föroreningar i koncentraten. Ändrad råmaterialmix medförde att produktionen av ädelmetaller sjönk 

jämfört med föregående kvartal.   

I Kokkola påverkades zinkproduktionen negativt av låga utbyten. Genom löpande underhåll och  

uppgradering av viss utrustning i elektrolyshallen under kommande kvartal förväntas utbytena förbättras. 

Silverproduktionen var i nivå med föregående kvartal. 

Oddas avverkning var hög men zinkproduktionen begränsades av temporära produktionsstörningar  

under första delen av kvartalet. Expansionsprojektet mot 200 kton/år ligger före plan och provdrift  

genomfördes i kvartalet. Upprampningen fortsätter i fjärde kvartalet.  

I Bergsöe genomfördes planerat underhållsstopp vilket resulterade i lägre avverkning och produktion av 

blylegeringar jämfört med föregående kvartal.  

Under tredje kvartalet ägde planerade underhållsstopp rum i Rönnskär, Odda och Bergsöe och resultat-

effekten av stoppen var cirka -50 (-85) MSEK. Under fjärde kvartalet planeras inget underhållsstopp att 

genomföras. 

 

 

  

 



 

Försäljningen för årets första nio månader uppgick till 28 179 (30 543) MSEK.  

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager och justerat för förvärvet av Kevitsa minskade 

med 584 MSEK. Högre produktion, främst inom Gruvor, kunde inte kompensera för försämrade mark-

nadsvillkor, huvudsakligen lägre metallpriser under första halvåret. Planerade underhållsstopp belastade 

resultatet med cirka -260 (-265) MSEK. Den högre produktionen tillsammans med driftstörningar i 

Smältverk bidrog till högre kostnader. Kostnadsökningen förklaras även av en avsättning om 87 MSEK 

för efterbehandling av nedlagda gruvor. Högre gruvproduktion och produktion i Aitik i mer kapital-

intensiva områden resulterade i högre avskrivningar. Jämförelsestörande poster inkluderar omvandling av 

Taras förmånsbestämda pensionsplan till en avgiftsbestämd pensionsplan (248 MSEK) och förvärvs-

kostnader kopplade till Kevitsa (-39 MSEK). 

Finansnettot uppgick till -221 (-172) MSEK och nettoresultatet till 2 412 (2 352) MSEK. Resultat per  

aktie var 8,81 (8,60) SEK. 

Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till 2 784 (2 463) MSEK. Till detta tillkommer  

betalningen för Kevitsa på 5 979 MSEK. 

 

 



 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) ökade jämfört med föregående år, ökningen förklaras av  

förvärvet av Kevitsa.  

Olycksfallsfrekvensen för egna anställda och entreprenörer (antal olycksfall per miljon arbetade timmar) 

uppgick till 9,0 (11,0). Ett koncernövergripande utbildningsprogram i New Boliden Way (koncernens 

övergripande riktlinjer och värderingar) bedrivs inom samtliga enheter och syftar till att genom  

ledarskapsförändringar skapa ett bredare medarbetarengagemang i såväl säkerhetsfrågor som i övrigt  

förbättringsarbete. För att ytterligare stärka medarbetarengagemanget genomförs dessutom obligatoriska 

temadagar på samtliga Bolidens enheter med fokus på arbetsmiljö och hälsa. Aktiviteter under dessa  

dagar inkluderar utbildningar och övningar relaterade till Bolidens säkerhetskultur.   

Utsläpp av metaller till luft och vatten samt utsläpp av svaveldioxid är enligt plan för att nå miljömålen till 

slutet av år 2018. Koldioxidintensiteten ligger nu på en högre nivå sedan Kevitsa integrerats i redovis-

ningen. Höjningen förklaras av att produktionen i en dagbrottsgruva inklusive anrikning är mer energi-

intensiv samt att indirekta utsläpp av koldioxid från finsk elproduktion är högre än genomsnittet i  

Bolidens övriga enheter. 

En miljöincident inträffade i Aitik när en fornlämning (eldstad) som är skyddad i kulturmiljölagen  

skadades. Fornlämningars placering har därefter fått tydligare utmärkning i fält och berörda entreprenörer 

har fått tydligare information. 

I Harjavalta överskreds ett gränsvärde till följd av förhöjda metallutsläpp från torkanläggning för koppar-

koncentrat. Orsaken utreds och tekniska åtgärder har vidtagits i syfte att komma tillrätta med problemet. 

Då utsläppen per dag är små bedöms miljöpåverkan som mindre. 

Antalet miljöincidenter som är relaterade till vattenutsläpp till följd av större nederbörd följer en stigande 

trend under de senaste åren. Boliden arbetar med att förbättra beredskapen för att hantera ökad neder-

börd.  

 

Undersökningsinstitutet oekom research AG bekräftar Bolidens status som ”Prime” i sin senaste ranking, 

vilket betyder att Boliden är bland de ledande företagen inom sin sektor gällande engagemang för miljö 

och sociala frågor. Bland Bolidens styrkor nämns det koncernövergripande arbetet med hälso- och säker-

hetsnormer samt den övergripande strategin att minimera avfall och utsläpp från produktionen. 

 

                                                                 
1 En allvarlig incident som orsakar, eller potentiellt kan orsaka, betydande miljöpåverkan och/eller resulterar i 
överskridande av tillståndsgivna begränsningsvärden. Nyckeltalet benämndes tidigare miljöolyckor, men kallas numera 
miljöincidenter. 
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Moderbolaget Boliden AB bedriver ingen verksamhet och har inga anställda. Resultat- och  

balansräkning för moderbolaget återfinns på sidan 18. 

Boliden träffade i början på oktober avtal om att sälja verksamheten för aluminiumfluorid vid det norska zinksmältverket Odda till  

italienska Fluorsid S.p.A. Avyttringen avser den fristående Noralf-verksamheten som är belägen vid zinksmältverket i Odda och omfattar 

tillverkning och försäljning av aluminiumfluorid. Aluminiumfluorid används vid framställning av aluminium och framställs i en process 

som använder stora mängder svavelsyra, en biprodukt från zinkprocessen.  

Köpeskillingen uppgår till 12,5 MEUR och betalas kontant. Affären planeras att slutföras under det fjärde kvartalet. Ett långsiktigt avtal 

har samtidigt tecknats för försäljning av hälften av Oddas svavelsyra till Fluorsid.  

Aluminiumfluoridverksamheten i Odda har de senaste fem åren i genomsnitt haft en omsättning på drygt 300 MSEK och ett rörelse-

resultat på 17 MSEK per år. Avyttringen ger en reavinst på cirka 60 MSEK. För mer information, se www.boliden.com och pressmed-

delande 16/2016 per den 6 oktober 2016. 

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar marknads- och omvärldsrisker, finansiella risker,  

verksamhets- och affärsrisker samt legala risker. Den globala konjunkturen och i synnerhet den globala industriproduktionen, påverkar  

efterfrågan på zink, koppar och andra basmetaller. För mer information om risker och riskhantering hänvisas till Bolidens årsredovisning 

för 2015: Riskhantering sidorna 56-59.  

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet 

för finansiell rapporterings rekommendation RFR1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till 

IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna kvartalsrapport är för koncernen upprättad enligt  

IAS 34, delårsrapportering, och årsredovisningslagen samt för moderbolaget enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och  

beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpades i 2015 års årsredovisning.  

Boliden presenterar vissa finansiella mått i kvartalsrapporten som inte definieras enligt IFRS och anser att dessa mått ger värdefull  

kompletterande information då de förtydligar utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på 

samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en  

ersättning för mått som definieras enligt IFRS. 

Följande mått definieras inte i IFRS och beräknas enligt de definitioner som framgår på sidan 117 i årsredovisningen för 2015:  

Rörelseresultat (EBIT) exklusive omvärdering av processlager, Rörelseresultat (EBIT), Fritt kassaflöde, Nettoskuld, Avkastning på syssel-

satt kapital, Avkastning på eget kapital, Nettoskuldsättningsgrad och Soliditet. 

Undertecknad försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och  

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm den 20 oktober 2016 

Lennart Evrell 

VD och koncernchef 
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Verkligt värde på derivat baseras på aktuella köp- och säljpriser på balansdagen samt på en diskontering av beräknade kassaflöden. Marknadspriser 

för metaller hämtas där metallderivaten handlas, London Metal Exchange (LME) samt London Bullion Market Association (LBMA). Diskonte-

ringsräntor utgår ifrån aktuella marknadsräntor per valuta och tid till förfall för det finansiella instrumentet. Valutakurser hämtas från Riksbanken. 

Vid upplysning om verkligt värde på skulder till kreditinstitut beräknas verkligt värde som diskonterade avtalade amorteringar samt ränte-

betalningar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per 30 september 2016 bedöms räntevillkoren i aktuella låneavtal vara i nivå med  

marknadsmässiga räntor på kreditmarknaden. Verkligt värde överensstämmer därför väsentligen med det redovisade värdet.  

Kundfordringarnas och leverantörsskuldernas redovisade värde anses vara detsamma som det verkliga värdet med anledning av kort förfallotid, att 

reserveringar görs för osäkra kundfordringar samt att eventuell dröjsmålsränta kommer att debiteras. Bolidens innehav av finansiella instrument 

som redovisas till verkligt värde i balansräkningen tillhör samtliga nivå två i verkligt värdehierarkin med undantag för ett litet belopp i andra aktier 

och andelar som tillhör nivå tre. Se vidare under redovisningsprinciper i årsredovisningen. 



 

Den 1 juni 2016 förvärvade Boliden Mineral AB samtliga aktier i Kevitsa Mining Oy och dess dotterbolag FinnEx Oy  

från First Quantum. Kevitsa är en nickel- och koppargruva i Finland. Köpeskillingen uppgår till 712 MUSD på skuldfri  

basis. Därtill kommer justeringar för rörelsekapital och nettoskuld vid tillträdet. Den överförda ersättningen uppgår till  

5 979 MSEK inklusive preliminära justeringar för rörelsekapital och nettoskuld och har erlagts kontant. Slutgiltig justering  

av köpeskillingen kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2016. 

Förvärvet av Kevitsa är i linje med Bolidens strategi och en möjlighet att utöka verksamheten med en högkvalitativ gruva som passar ihop med 

Boliden både operationellt och geografiskt. Kevitsaförvärvet bidrar även med synergieffekter inom gruvdrift, anrikning, smältverksamhet och  

regional prospektering. 

I förvärvet ingår materiella anläggningstillgångar som utgörs av befintliga tillgångar i gruvverksamheten. De i förvärvsanalysen redovisade värdena 

överensstämmer med de förvärvade enheternas redovisade värden på tillgångar och skulder. Förvärvsanalysen är preliminär vilket innebär att  

verkligt värde inte har fastställts slutligt för samtliga poster.  

Kevitsas rörelseresultat (EBIT) har i tredje kvartaler påverkat koncernen med 43 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för  

motsvarande period uppgick till 182 MSEK. Från och med förvävstidpunkten den 1 juni 2016 uppgick EBIT till 31 MSEK och EBITDA till  

222 MSEK. Koncernens EBIT skulle ha påverkats med -119 MSEK om förvärvet genomförts den 1 januari 2016 och EBITDA med 130 MSEK. 

I koncernens kostnad sålda varor ingår förvärvskostnader med 39 MSEK. 

 



 

I tabellen nedan redovisas en uppskattning av hur förändringar i marknadsvillkor påverkar koncernens rörelseresultat ett år 

framåt i tiden. Beräkningen baseras på noteringar per den 30 september 2016 samt på Bolidens planerade produktionsvolymer. 

Känslighetsanalysen beaktar inte effekter av metallprissäkringar, valutakurssäkringar, kontrakterade smältlöner eller  

omvärderingar av processlager i smältverken. 

 

Boliden har historiskt haft en naturlig hedge till följd av den negativa korrelation som funnits mellan valuta å ena sidan och priser och smältlöne-

villkor å andra sidan. Detta illustreras i graferna nedan som visar Bolidens totalvägda prisindex samt ett vägt valutaindex och ett vägt metallpris- 

och smältlöneindex.  

  

 



 

Nedanstående tabeller visar Bolidens utestående pris- och valutakurssäkringar per den 30 september 2016. I övrigt är Bolidens  

produktion fullt ut exponerad mot marknadspriser. 
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Förvärvet av nickel- och koppargruvan Kevitsa slutfördes 1 juni 2016. Nedan redovisas historisk kvartalsvis information.  

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 


