
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager ökade till 2 196 (901) MSEK till följd  

av förbättrade metallpriser och hög gruvproduktion.  

 Underhållsstopp i smältverken belastade resultatet  

med 260 (210) MSEK och jämförelsestörande poster 

påverkade resultatet med 0 (209) MSEK. 

 

  Fritt kassaflöde uppgick till 2 152 (-4 794) MSEK.  

Förvärvet av Kevitsagruvan påverkade kassaflödet i 

andra kvartalet 2016 med knappt 6 miljarder SEK. 

 Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet 

från 27 procent till 25 procent. Utdelningen som  

betalades i kvartalet uppgick till 1 436 MSEK.  

 



 

Försäljningsintäkterna ökade till 11 554 (9 596) MSEK, främst till följd av förbättrade metallpriser.  

Jämfört med föregående kvartal försämrades marknadsvillkoren. 

 

Förbättrade metallpriser och hög gruvproduktion, framförallt i Aitik och Kevitsa, medförde att rörelse-

resultatet exklusive omvärdering av processlager mer än fördubblades jämfört med ifjol. Smältverkens 

produktion var överlag bra trots omfattande underhållsstopp som belastade resultatet med 260 (210) 

MSEK. Förutom högre kostnader relaterade till underhållsstopp innebar den högre gruvproduktionen  

att kostnaderna och avskrivningarna ökade. Ifjol påverkades resultatet av jämförelsestörande poster vilka  

tillsammans uppgick till 209 MSEK.1 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade jämfört med föregående kvartal till följd  

av högre gruvproduktion, huvudsakligen i Aitik och Bolidenområdet. Lägre metallpriser och planerade 

underhållsstopp i smältverken påverkade resultatet negativt.  

Rörelseresultatet för koppar- och nickelgruvan Kevitsa, som förvärvades 1 juni 2016, uppgick i kvartalet 

till 118 MSEK jämfört med -28 MSEK ifjol och 208 MSEK i föregående kvartal. Nickelpriset fortsätter 

att vara på en mycket låg nivå jämfört med gruvindustrins kostnadsnivå. 

 

 

                                                                 
1 För mer information se sidan 6. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Resultatet efter finansiella poster var 1 843 (817) MSEK. Nettoresultatet var 1 461 (619) MSEK, vilket 

motsvarade ett resultat per aktie på 5,34 (2,26) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget kapital för 

de senaste 12 månaderna uppgick till 18,8 respektive 20,9 procent. 

Kvartalets investeringar uppgick till 1 385 (956) MSEK och för första halvåret till 2 481 (1 755) MSEK. 

Investeringsplanen för 2017 är knappt 6 miljarder SEK.  

 

Det fria kassaflödet var starkt i andra kvartalet. Ökningen mot föregående kvartal berodde på högre  

resultat och lägre rörelsekapitalbindning, främst i form av lägre lager och kundfordringar. Förvärvet av 

Kevitsagruvan påverkade kassaflödet i andra kvartalet 2016 med knappt 6 miljarder SEK. 

 

Finansnettot var i kvartalet -74 (-95) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,3 (1,2) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 7 773 (11 190) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 25 (43) pro-

cent. I kvartalet betalades utdelningen på 1 436 (889) MSEK. Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar 

var vid periodens slut 2,9 (3,6) år och räntebindningstiden på utnyttjade lån var 0,5 (0,4) år. Vid utgången 

av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 7 155 (5 118) MSEK, bestående av likvida medel 

samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år.  

  

 
 

 
 



 

Tillväxten för den globala industriproduktionen var i nivå med första kvartalet. Lägre tillväxt i Kina  

och i mogna ekonomier kompenserades av högre tillväxt i flera utvecklingsländer. Aktiviteten på den 

europeiska byggmarknaden, som är en viktig marknad för Boliden, ökade men med stora variationer  

mellan länder. 

Priserna för zink, nickel och bly sjönk drygt 10 procent från kvartalets början till mitten av juni. Koppar-

priset utvecklades dock bättre än övriga basmetaller. Därefter ökade priserna igen och var vid slutet av 

kvartalet på nivåer nära de vid kvartalets början, med undantag för nickel. Nickelpriset påverkades  

negativt av politiska beslut i Indonesien och Filippinerna som sannolikt leder till ökat utbud jämfört med  

tidigare förväntan. Guldpriset var stabilt men silverpriset pressades av överskott. 

 

Metallefterfrågan ökade jämfört med fjolårets andra kvartal men tillväxten var lägre än i föregående  

kvartal. Efterfrågan ökade i Kina och var oförändrad i övriga världen. 

Den globala gruvproduktionen ökade jämfört med fjolåret. Under fjolårets andra kvartal var produktion-

en lägre än normalt i Indien och Peru men i år har produktionen ökat kraftigt i båda länderna. Smält-

verksproduktionen i Kina har dragits ned under första halvåret till följd av svag lönsamhet, miljöskäl  

och väderförhållanden. I första kvartalet var det brist på koncentrat men lägre smältverksproduktion  

och högre gruvproduktion i andra kvartalet resulterade i balans mellan utbud och efterfrågan och smält-

lönerna på spotmarknaden i Kina steg ytterligare något från låg nivå. Den globala smältverksproduktion-

en var lägre än efterfrågan och lager av metall sjönk. 

Det fanns fortsatt zinkmetall för snabb leverans i Europa och metallpremierna på spotmarknaden var i 

stort sett oförändrade. 

Störningar i flera stora gruvor resulterade i att metallproduktionen inte ökade i samma takt som metall-

efterfrågan och lager av metall minskade i marknaden. 

Tillväxten för metallefterfrågan var hög i Kina medan efterfrågan minskade något i övriga världen. Under 

andra kvartalet bedöms koncentratmarknaden ha varit i balans och smältlönerna på spotmarknaden steg 

något men är fortfarande lägre än i årskontrakt. 

Spotpremierna i Europa var oförändrade på låg nivå. Metallvolymerna på spotmarknaden är små då  

metallförbrukare tecknat kontrakt för en hög andel av metallbehovet. Tillgången på skrot ökade och  

kan delvis ersätta koncentrat och primärproduktion. 

                                                                 
2 Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd och Wood Mackenzie juni, juli 2017. 

 
 

  

 
 

  



 

Utbudet av nickel förväntas bli högre än tidigare, drivet av politiska beslut på Filippinerna och i  

Indonesien. Filippinska regeringens beslut om att betydande gruvkapacitet ska stängas av miljöskäl har 

överklagats och det är osäkert om produktionen upprätthålls under tiden överklaganden behandlas. Den 

indonesiska regeringen har beslutat att lätta på de exportrestriktioner för nickelhaltig malm som infördes 

2014 men det är osäkert hur stor exporten blir. Malm från båda länderna används för produktion av  

låghaltig ferronickel som förädlas till rostfritt stål av enklare kvalitet i Kina. 

Den globala efterfrågan på nickel sjönk något jämfört med fjolårets andra kvartal. Efter en längre period 

med stark produktionstillväxt för rostfritt stål i såväl Kina som andra länder hade lagernivån för rostfritt 

stål i Kina ökat till en högre nivå än normalt. Stålföretagen i Kina drog därför ned produktionen i andra 

kvartalet med 7 procent jämfört med fjolårets andra kvartal. Globalt minskade produktionen med  

2 procent.  

Den globala produktionen av nickel var lägre än efterfrågan och lagren minskade i marknaden. Lager-

nivåerna är dock fortsatt på en hög nivå. 

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

bimetall. Guld produceras från guldgruvor och som bimetall i koppar- och nickelgruvor. Utbudet av  

palladium och platina kommer från gruvor både som huvudmetall och som bimetall. En stor andel av  

utbudet av ädelmetaller kommer från återvinning och flöden från finansiella aktörer och centralbanker. 

Efterfrågan styrs främst av bankernas placeringar, av industriell efterfrågan och av smyckesindustrin.  

Ädelmetaller köps och säljs ofta av finansiella aktörer för att förändra risken i finansiella portföljer och 

anses normalt vara säkrare tillgångar vid geopolitisk oro och osäkerhet om konjunkturutvecklingen. 

Intresset för guld bland finansiella aktörer ökade under inledningen av kvartalet men avtog sedan mot  

slutet av kvartalet. Silverutbudet har varit större än efterfrågan under flera år men överskottet har köpts 

upp av finansiella aktörer. Under andra kvartalet pressades silverpriset av sviktande intresse för att köpa 

metall bland finansiella aktörer. 

 

 
 

 

 



 

Boliden har sex gruvområden; Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg, Kevitsa, Kylylahti och Tara. I  

affärsområdet ingår produktion, prospektering, teknikutveckling, miljöteknik och försäljning av gruv-

koncentrat. Huvuddelen av försäljningen sker till Bolidens smältverk till marknadsmässiga villkor. 

 Hög produktion till följd av höga halter 

 Fortsatt högt rörelseresultat  

 Högre kostnader, främst volymrelaterade 

 

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 1 555 (604) MSEK och var rekord för ett kvartal. I jämförelsen 

med fjolårets andra kvartal ingår Kevitsa, som förvärvades den 1 juni 2016, under hela jämförelse-

perioden. Rekordproduktion i Aitik påverkade resultatet positivt. Dessutom bidrog högre produktion i  

Kevitsa och förbättrade marknadsvillkor, främst högre metallpriser men även nya smältlönevillkor från 

årsskiftet, till resultatförbättringen. Den högre gruvproduktionen medförde högre kostnader och  

avskrivningar. Dessutom ökade avskrivningarna till följd av att Kevitsas avskrivningar i andra kvartalet 

2016 var lägre än normalt. Ifjol påverkades resultatet av jämförelsestörande poster bestående av  

omvandling av Taras förmånsbestämda pensionsplan till en avgiftsbestämd pensionsplan (248 MSEK) 

och förvärvskostnader kopplade till Kevitsa (-39 MSEK).  

Rörelseresultatet var i nivå med föregående kvartal. Högre produktion i framförallt Aitik och  

Bolidenområdet kompenserade för lägre metallpriser i SEK. Smältlöner förbättrades till följd av  

förändrad försäljningsmix och justering för slutliga smältlönevillkor för bly för 2017. Produktions-

ökningen innebar även högre kostnader. Avskrivningar ökade främst på grund av Aitiks betydligt högre 

produktion.   

 

 
 

 



 

Rörelseresultatet för Kevitsa uppgick i kvartalet till 118 MSEK jämfört med -28 MSEK ifjol och  

208 MSEK i föregående kvartal. Kevitsas avskrivningar uppgick i kvartalet till 138 MSEK, jämfört  

med 52 MSEK ifjol och 139 MSEK i föregående kvartal.  

 

Aitiks kopparhalt på 0,29 (0,22) procent var hög samtidigt som anrikad volym på 10,4 (8,8) Mton var  

rekordhög. Ökade underhållsinsatser har resulterat i förbättrad tillgänglighet. Dock kan tillgängligheten 

förväntas att fortsatt variera kraftigt till dess att en ny krosstation är i drift om ett år. Under större delen 

av juli har en av tre krosstationer stått stilla för reparation. Krosstillgängligheten påverkar vilka områden 

som bryts. Planen för andra halvåret 2017 är att brytning sker i liknande områden som under andra  

kvartalet. Brytningsplanen för 2017-2019 ligger i områden med genomsnittlig kopparhalt om 0,25 pro-

cent. 

Bolidenområdets anrikade volym var fortsatt hög och tillsammans med en mycket gynnsam malmmix 

som gav höga halter var metallproduktionen stark. Problemen med bergstabilitet i Kristinebergsgruvan 

kvarstår även om dessa förbättrades något under kvartalet. Ett 8 dagars produktionsstopp i anriknings-

verket genomförs under tredje kvartalet. 

Garpenberg hade ett starkt kvartal bland annat till följd av mindre underhåll än normalt. Såväl anrikad  

volym som zinkproduktion var hög och i nivå med föregående år. Hög stabilitet i anrikningsverket  

resulterade i högt zinkutbyte. Under 2017 ligger brytningsplanen i områden med zinkhalt om 4,5 procent 

och silverhalt om 120 g/ton.  

Kevitsas anrikade volym var fortsatt hög. För merparten av metallerna ökade produktionen mot  

föregående kvartal på grund av högre halter och förbättrade utbyten till följd av förbättrad processtabilitet 

i anrikningsverket.  

 

I Kylylahti var anrikningen stabil. Högre halter medförde att metallproduktionen ökade jämfört med  

föregående kvartal. Även förbättrade utbyten för zink och guld bidrog till ökningen.   

 

Taras produktion påverkades negativt av en arbetsnedläggelse under 5 dagar men även av problem med 

bergstabilitet vilket krävde extra förstärkningar som begränsade malmproduktionen och tillredningen.  

  

 

 

 

 
 

 
 



 

Boliden har fem smältverk; zinksmältverken Kokkola och Odda, koppar- och blysmältverket Rönnskär, 

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

metallproduktion även återvinning av elektronik, inköp av gruvkoncentrat och försäljning av metaller och 

biprodukter. 

 Omfattande underhållsstopp genomfördes enligt plan  

 Försämrade marknadsvillkor mot föregående kvartal 

 

 

Smältverks rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager ökade till 563 (397) MSEK, till följd av 

förbättrade marknadsvillkor, främst högre metallpriser. I kvartalet genomfördes planerade underhålls-

stopp som belastade resultatet med 260 (210) MSEK. Stoppen medförde att kostnaderna ökade. God  

genomsättning av råmaterial bidrog dock positivt till resultatet. Även reducerade lagervolymer av färdig 

metall förklarar den positiva volymeffekten.  

Trots stora underhållsstopp var volymnedgången måttlig mot föregående kvartal till följd av högre  

volymer på zinksmältverken och minskning av lagervolymer av färdig metall. 2017 års försämrade smält-

lönevillkor för främst zink gav full effekt i kvartalet vilket, tillsammans med lägre metallpriser i SEK, 

också bidrog till resultatminskningen mellan kvartalen. 

 

 
 

 
 

 



 

 

Rönnskärs processer var överlag stabila. Ett planerat underhållsstopp förklarar minskningen avseende  

avverkning och metallproduktion mot föregående kvartal. Dessutom medförde ändrad råmaterialmix 

minskad ädelmetallproduktion. 

Harjavaltas processer var stabila. Årets planerade underhållsstopp, som var mer omfattande än ifjol,  

innebar att avverkning men även produktion av nickelskärsten minskade. Kopparproduktionen ökade 

däremot i och med att en planerad uppbyggnad av anodlagernivån gjorde att katodproduktionen kunde 

bibehållas under stoppet. Ädelmetallproduktionen var lägre på grund av ändrad råmaterialmix. 

Kokkola begränsas fortsatt av processtörningar i form av föroreningar i elektrolysverket vilket  

försämrade kvalitet och utbyten. Åtgärder för att förbättra zinkutbytet pågår och planeras vara klara först 

mot slutet av året. Störningarna påverkar även silverprocessen varför produktion av silver i koncentrat 

minskat. Zinkproduktionen var dock stabil då mellanlager byggts upp inför det planerade underhålls-

stoppet som skedde i kvartalet. 

Oddas upprampning mot 200 kton/år fortgick och från och med maj uppnåddes denna produktionstakt. 

Det oplanerade stopp som ägde rum i slutet av första kvartalet medförde dock reducerad zinkproduktion 

i april. 

Bergsöes avverkning och produktion av blylegeringar var fortsatt på en hög nivå men lägre än föregående 

kvartals rekordnivåer.   

I kvartalet ägde underhållsstopp rum i Rönnskär, Harjavalta och Kokkola, vilka tillsammans belastade  

resultatet med 260 (210) MSEK, vilket var enligt plan.  

Under tredje kvartalet planeras underhållsstopp i Rönnskär, Odda och Bergsöe att belasta rörelse-

resultatet med 50 (50) MSEK. I fjärde kvartalet bedöms resultatpåverkan från underhållsstopp att vara  

135 (0) MSEK. 

 



 

  

Försäljningen under första halvåret uppgick till 24 284 (18 446) MSEK. Ökningen berodde främst på 

högre metallpriser. 

Rörelseresultatet exkl. omvärdering av processlager, justerat för förvärvet av Kevitsa, ökade kraftigt till  

4 258 (1 520) MSEK. Ökningen förklaras av högre produktion och förbättrade metallpriser. Den högre 

gruvproduktionen innebar högre kostnader och avskrivningar. Ifjol skedde även en avsättning om  

87 MSEK för efterbehandling av nedlagda gruvor. Planerade underhållsstopp i Smältverk belastade  

resultatet med 260 (210) MSEK. Dessutom medförde störningar i zinksmältverken, främst i början på  

perioden, ökade kostnader. Föregående år inkluderade jämförelsestörande poster om 209 MSEK. 

 

Finansnettot uppgick till -148 (-147) MSEK och nettoresultatet till 3 129 (1 276) MSEK. Resultat per  

aktie var 11,44 (4,66) SEK. 

Investeringarna under första halvåret uppgick till 2 481 (1 755) MSEK. Ifjol tillkom även betalningen för 

Kevitsa på 5 979 MSEK.

 

 



 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var under det första halvåret 5 765 (5 792). Olycksfallsfrekvensen  

för egna anställda och entreprenörer uppgick under andra kvartalet till 4,9 (6,1).  

Utsläpp av metaller till vatten minskade jämfört med föregående år vilket till stor del berodde på ny renings-

teknik för granuleringsvatten vid Rönnskär. De högre utsläppen av metaller till luft jämfört med föregående år 

förklaras av problem med filter i Harjavalta och Rönnskär. Reparation av filter genomfördes i Harjavalta vilket 

resulterade i en minskning av utsläpp i slutet av kvartalet. Filter i Rönnskär ska åtgärdas under hösten. 

 

En allvarlig miljöincident inträffade i Aitik när en fornlämning som är skyddad i kulturmiljölagen 

skadades. Fornlämningars placering har därefter fått tydligare utmärkning i fält. 

  

 

 

                                                                 
1 En 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 19. 

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 2016: Riskhantering sidorna 54-57.  

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 2016 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 2016:  

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

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

Undertecknade 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. 
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Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Boliden AB (publ) för perioden 1 januari – 30 juni 2017. Det är  

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och  

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

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 gransknings-

åtgärder. 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. 

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. 

 

Stockholm den 20 juli 2017 

Deloitte AB 

Jan Berntsson 

Auktoriserad revisor 

  



 

 24 oktober 2017 Rapport för tredje kvartalet 2017 

 21-22 november 2017 Kapitalmarknadsdag  

 14 februari 2018 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2017 

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, i kommission med Boliden Mineral AB, vilket innebär att resultat från  
verksamheten redovisas i Boliden Mineral AB. Under andra kvartalet 2017 har Boliden AB inga belopp att redovisa i  
resultaträkningen eller under övrigt totalresultat. 

 

 

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 juni 2017 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. 

  



 

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 juni 2017 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 juni 2017. I övrigt är Bolidens  

produktion fullt ut exponerad mot marknadspriser. 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 


