
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av process-

lager uppgick till 2 329 (2 196) MSEK. 

 Fritt kassaflöde uppgick till 1 718 (2 152) MSEK. 

 Nettoskuldsättningsgraden ökade under kvartalet från 

6 till 13 procent till följd av utdelning och aktie- 

inlösen. 

 

  Fortsatt goda priser och villkor. 

 Ny kross i Aitik är i produktion. 

 

 

 



 

Försäljningsintäkterna ökade till 14 071 (11 554) MSEK, främst till följd av högre metallpriser.  

 

 

 

Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, ökade till 2 329 (2 196) MSEK. Förbättringen 

jämfört med i fjol, förklaras främst av förbättrade priser och villkor. Gruvors produktion minskade 

främst till följd av lägre halter, medan ökad processtabilitet gav högre produktion i Smältverk. Kostna-

derna ökade, främst på grund av högre priser på energi och förbrukningsvaror, samt höjda löner. 

Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, var lägre än föregående kvartal. Halterna i Aitik 

och Tara sjönk från förra kvartalets osedvanligt höga nivåer. Kostnaderna ökade på grund av underhåll i 

Smältverk och högre anrikad volym i Gruvor.  

Resultatet efter finansiella poster var 2 401 (1 843) MSEK. Nettoresultatet var 2 038 (1 461) MSEK,  

vilket motsvarade ett resultat per aktie på 7,45 (5,34) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget kapital 

för de senaste 12 månaderna uppgick till 23,2 respektive 22,4 procent. Nettoresultatet påverkades positivt 

av omvärdering av uppskjuten skatt. 

  

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Kvartalets investeringar uppgick till 1 561 (1 385) MSEK. De största investeringarna var i en ny kross i 

Aitik och i ett nytt svavelsyraverk i Harjavalta. Investeringarna för 2018 bedöms uppgå till drygt 6 

miljarder SEK.  

 

Det fria kassaflödet uppgick till 1 718 (2 152) MSEK. Det lägre kassaflödet berodde främst på högre 

investeringar och högre betald skatt. 

 

Finansnettot var i kvartalet -66 (-74) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,2 (1,3) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 4 589 (7 773) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 13 (25) 

procent. Under kvartalet betalades utdelning och inlösen av egna aktier med sammanlagt 3 829 (1 436) 

MSEK. Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var vid periodens slut 3,8 (2,9) år och ränte- 

bindningstiden på utnyttjade lån var 0,3 (0,5) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalnings- 

beredskap till 9 194 (7 155) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften 

längre än 1 år.  

 

I Sverige kommer nuvarande skattesats på 22 procent att minska till 21,4 procent från år 2019 och till 

20,6 procent från år 2021. Med anledning av beslutet har Boliden omvärderat uppskjutna skatteskul-

der/fordringar. Omvärderingen resulterade i en positiv effekt om ca 140 MSEK och ingår i andra kvarta-

lets skattekostnad. 

Boliden har tecknat ett syndikerat kreditavtal med 11 banker om totalt 770 MEUR. De två 

faciliteterna under kreditavtalet uppgår till 408 MEUR över 5 år respektive 362 MEUR över 3 år, vilka 

förlänger existerande faciliteter med samma belopp med förfall år 2021 och 2019. Faciliteterna inkluderar 

även två möjligheter till ytterligare förlängning av löptid om ett år vardera. Bolidens totala låneramar är, 

efter tecknandet av det nya avtalet, närmare SEK 13,7 miljarder. Faciliteterna kan nyttjas i flera valutor 

och är delvis planerade som backup-faciliteter. 

 

Mark- och miljödomstolen meddelade i maj 2018 en dom om framtida efterbehandling av Aitik-gruvan 

där domstolen bland annat höjde kravet på ekonomisk säkerhet från 1,8 miljarder SEK till 2,9 miljarder 

SEK. Till följd av detta har såväl efterbehandlingsreserven som efterbehandlingstillången i Aitik ökats 

med den diskonterade skillnaden som uppgår till 0,8 miljarder SEK. Förändringen påverkade inte andra 

kvartalets resultat, men avskrivningarna kommer att öka med 30 MSEK per år under resten av gruvans 

livslängd. Domen har överklagats. 

 

  

 
 

 
 



 

Kvartalet har präglats av de finansiella marknadernas oro för nya handelshinder och hur dessa påverkar 

den globala ekonomiska tillväxten. Industriproduktionens tillväxt var dock fortsatt hög under andra  

kvartalet. I Europa var tillväxten något lägre än föregående kvartal, men den var stabil på en hög nivå i 

både USA och Kina. Bygginvesteringarna ökade och tillväxten för den globala fordonsproduktionen var 

högre än i föregående kvartal.  

I dollar var zink och blypriserna lägre än i föregående kvartal, kopparpriset nära oförändrat och nickel-

priset högre. Ädelmetallpriserna var något lägre än i föregående kvartal. Jämfört med fjolårets andra  

kvartal var dock priserna högre med undantag av silver. Dollarn stärktes jämfört med föregående kvartal, 

vilket innebar att metallpriserna i SEK var högre, med undantag av zink.  

 

Den globala metallefterfrågetillväxten ökade måttligt. I Kina har tillverkningsindustri stängt ned eller 
minskat produktionen efter miljörevisioner, vilket påverkat zinkefterfrågan negativt. I Kina ökade efter-
frågan dock drygt 2,5 procent medan den i mogna ekonomier var oförändrad jämfört med fjolårets andra 
kvartal. 
 
Gruvproduktionen ökade med drygt 4 procent jämfört med fjolårets andra kvartal. I Kina var  
produktionsökningen 2,0 procent och i övriga världen knappt 5,5 procent. Tillgången på gruvkoncentrat 
ökade och smältverken ökade metallproduktionen. Samtidigt var det underhållsstopp vid flera smältverk, 
vilket resulterade i fortsatt underskott på metall. Globala koncentratlager ökade något från låg nivå och  
smältlönerna på spotmarknaden steg något. Den europeiska metallmarknaden var fortsatt i balans och 
metallpremierna på spotmarknaden var obetydligt lägre än i föregående kvartal. 
 
Den vägledande nivån för 2018 års smältlön i kontrakt fastställdes till 147 (172) USD per ton  
gruvkoncentrat oberoende av metallprisets utveckling.  
 

Den globala metallefterfrågan ökade med knappt 4 procent jämfört med fjolårets andra kvartal. Efter-
frågetillväxten var fortsatt hög i såväl tillväxtländer som i mogna ekonomier. 
 
Smältverksproduktionen var lägre än andra kvartalet i fjol på grund av produktionsstörningar och  
stängning av kapacitet i Indien. Produktionen i gruvor, som med direktlakning producerar färdig metall, 
ökade dock och därför ökade den globala metallproduktionen. Trots detta var det ett underskott på  
metall som täcktes av lager. I Europa var tillgängligheten till metall och skrotråvara fortsatt god och  
metallpremierna på spotmarknaden var stabila.  
 

Störningarna i gruvor som producerar gruvkoncentrat ökade och produktionen ökade därför måttligt 

jämfört med fjolårets andra kvartal. Tillgängligheten till koncentrat på spotmarknaden ökade dock under 

kvartalet till följd av produktionsstörningarna i smältverksindustrin och smältlönerna steg.  

                                                                 
Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd och Wood Mackenzie, juni 2018. 

 

 
 

 

 
 

 



 

Den globala produktionen av rostfritt stål fortsatte att öka kraftigt då ny produktionskapacitet togs i drift 

i Indonesien samtidigt som produktionen ökade i Kina. Den globala efterfrågan på nickel ökade 12 

procent jämfört med andra kvartalet i fjol.  

Produktionen av låghaltig ferronickel, så kallad nickel pig iron, fortsatte att öka kraftigt i Indonesien och 

ökade även i Kina jämfört med fjolårets andra kvartal. Globala produktionen av nickelmetall var fortsatt 

lägre än efterfrågan och lager av nickel på börserna sjönk. Sedan början på 2016 har lagernivåerna mins-

kat avsevärt men är fortfarande på en hög nivå. 

Ädelmetallpriserna har varit stabila under kvartalet. 

Svavelsyrapriserna på spotmarknaden i Europa steg jämfört med föregående kvartal och efterfrågan i 

norra Europa var fortsatt god. 

 

 

 

 



 

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

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

koncentrat.  

 Lägre halter i Aitik och Tara jämfört med första kvartalet 

 Ny kross i Aitik är i produktion 

 Rörelseresultat 2 044 (1 555) MSEK 

 

Rörelseresultatet ökade till 2 044 (1 555) MSEK. Resultatförbättringen jämfört med i fjol berodde främst 

på högre metallpriser. Volymerna påverkades negativt av lägre metallproduktion i främst Aitik och Gar-

penberg. Den lägre anrikade volymen i Aitik mot i fjol berodde på vinterförhållanden i början på kvartalet 

och produktionsbortfall i samband med förberedelser för igångkörning av en ny kross. Resultatförbätt-

ringen från smältlöner berodde på nya villkor från årsskiftet.  

Resultatförbättringen mot föregående kvartal berodde främst på en starkare USD, högre anrikad volym i 

Aitik och lägre smältlöner. En lägre kopparhalt i Aitik, lägre zinkhalt i Tara och lägre metallpriser 

påverkade resultatet negativt. Högre anrikad volym medförde högre kostnader jämfört med första 

kvartalet. 

 

 

 
 

 



 

 

I Aitik minskade den anrikade volymen till 9,3 (10,4) Mton. Kvartalets produktion påverkades i början av 

kvartalet av vinterförhållanden och fortsatt låg tillgänglighet på krossarna. Anrikad volym var högre än i 

det första kvartalet men brytningen skedde i områden med lägre halt och kopparhalten uppgick till 0,28 

(0,29) procent. Utbytet var stabilt både jämfört med föregående kvartal och i fjol, men den lägre koppar-

halten ledde till minskad metallproduktion. Kopparhalten för återstoden av 2018 och 2019 bedöms uppgå 

till 0,25 procent vilket är i linje med tidigare bedömning. Den nya krossen, ”KID 2” (Kross i Dagen 2), 

togs i bruk i slutet av andra kvartalet och upprampning sker enligt plan. 

Bolidenområdets anrikning var lägre såväl jämfört med första kvartalet som föregående år. Det faktum att 

dagbrottet i Maurliden slutbröts under kvartalet, i kombination med en ofördelaktig malmmix och lägre 

halter, ledde till lägre produktion av metall i koncentrat.  

Garpenbergs anrikade volym var stabil på en hög nivå. Brytningen skedde i liknande områden som under 

första kvartalet med låg zinkhalt och hög silverhalt. Produktionen av zink i koncentrat ökade jämfört med 

föregående kvartal men minskade jämfört med föregående år. Under 2018 bedöms zinkhalten uppgå till 

4,0 procent och silverhalten till 115 g/ton, vilket är i linje med tidigare bedömning. 

Kevitsas anrikade volym var i nivå med både första kvartalet och i fjol trots svårmalen malm. Stabila 

utbyten, i kombination med höga halter ledde till högre metallproduktion både jämfört med förra  

kvartalet och i fjol. Kvartalets nickelhalt på 0,28 procent var den högsta någonsin under ett enskilt kvartal. 

 

Taras anrikade volym ökade både jämfört med första kvartalet och i fjol. En lägre zinkhalt, jämfört med 

de höga nivåerna i första kvartalet, ledde dock till en minskning av produktion av zink i koncentrat 

jämfört med föregående kvartal.  

 

I Kylylahti var anrikad volym högre än både föregående kvartal och i fjol. Metallproduktionen var högre 

än föregående kvartal men lägre än i fjol, delvis beroende på ändrade brytplaner för framtida produktion 

av kobolt. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

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

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

av elektronik, inköp av gruvkoncentrat och försäljning av metaller och biprodukter. 

 Stabil produktion  

 Högre resultat trots försämrade smältlöner 

 Rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager 630 (563) MSEK 

 

 

Smältverks rörelseresultat, exklusive omvärdering av processlager, ökade till 630 (563) MSEK, vilket 

främst förklaras av högre volymer. Högre produktionsvolym i zinksmältverken och en högre volym fria 

metaller bidrog positivt. Priser och villkor förbättrades något men högre metallpriser motverkades av 

lägre smältlöner. Underhållsstoppen var mindre omfattande än i fjol. Kostnadsökningen jämfört med i 

fjol var framför allt hänförlig till energi. 

Resultatminskningen mot föregående kvartal berodde främst på högre kostnader föranledda av under-

hållsstoppen. Lägre metallpriser och smältlöner, uppvägdes av en positiv valutaeffekt. Förbättrad 

processtabilitet påverkade volymer positivt, trots underhållsstopp.   

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Rönnskärs avverkning var på en stabil och hög nivå. Vissa produktionsstörningar ledde dock till en mins-

kad kopparproduktion jämfört med första kvartalet. I förhållande till fjolårets andra kvartal, som hade ett  

underhållsstopp, ökade kopparproduktionen. Både produktionen av ädelmetaller och svavelsyra ökade 

jämfört med föregående kvartal och i fjol tack vare högre ingående halter i råmaterialen.   

Harjavaltas kopparavverkning minskade något jämfört med första kvartalet på grund av underhållsstopp. 

Den var dock högre jämfört med i fjol och detta, i kombination med förbättrad processtabilitet, gjorde att 

produktionsrekordet av koppar från första kvartalet nästan tangerades. Produktionen av nickel i skärsten 

ökade väsentligt mot föregående år, men nådde på grund av underhållsstopp inte upp till första kvartalets 

höga nivå. Produktionen av guld minskade både jämfört med första kvartalet och i fjol på grund av lägre 

halter i råmaterialen. Det omvända gällde för silver. 

Kokkolas avverkning var i linje med första kvartalet och förbättrades jämfört med föregående år. Pro-

duktionen av zink ökade jämfört med första kvartalet som påverkades negativt av en ogynnsam kon-

centratmix. Den ökade även jämfört med andra kvartalet i fjol som var drabbat av processtörningar. 

I Odda ökade produktionen, både jämfört med första kvartalet och i fjol, som ett resultat av den 

expansionsinvestering som genomförts.  

I Bergsöe var blyproduktionen lägre än första kvartalet, på grund av vissa produktionsstörningar, men i 

nivå med i fjol. 

  

Under kvartalet genomfördes planerade underhållsstopp i Harjavalta och Kokkola. Tillsammans  

påverkade de resultatet med -130 (-260) MSEK. Under tredje kvartalet planeras underhållsstopp i Bergsöe 

att belasta rörelseresultatet med -70 (-50) MSEK. I fjärde kvartalet planeras inga underhållsstopp, vilket 

också var fallet i fjol.

 

 

 



 

  

Försäljningen under första halvåret uppgick till 27 402 (24 284) MSEK. Ökningen förklaras främst av 

högre metallpriser. 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 5 053 (4 258) MSEK. Högre metallpri-

ser och volymer kompenserade, mer än fullt ut, en negativ valutaeffekt och högre kostnader. Den jämfö-

relsestörande posten härrör till den brand som drabbade Bergsöe i första kvartalet. Planerade underhålls-

stopp i Smältverk belastade resultatet med 130 (260) MSEK. 

 

Finansnettot uppgick till -124 (-148) MSEK och nettoresultatet till 4 049 (3 129) MSEK. Resultat per  

aktie var 14,80 (11,44) SEK. Investeringarna under första halvåret uppgick till 2 670 (2 481) MSEK. 

 



 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var 5 953 (5 765). Olycksfallsfrekvensen för egna anställda och  

entreprenörer var under andra kvartalet 7,2 (4,9). Ett åtgärdsprogram, Group Safety Standards som initierades 

under föregående år för att förstärka säkerhetsarbetet, pågår. 

Ingen allvarlig miljöincident inträffade under kvartalet, vilket innebär att inga allvarliga miljöincidenter har 

inträffat på över ett år. 

 

Koldioxidintensitet och utsläpp av metaller till vatten ligger på en nivå som gör det möjligt att nå 

miljömålen till slutet av 2018. Utsläpp av svaveldioxid till luft har legat på en förhöjd nivå vid samtliga smältverk 

under kvartalet och målet för 2018 riskerar att överskridas. Korrigerande åtgärder har nu utförts på vissa smält-

verk och under kvartalets sista månad minskade utsläppen. Utsläppen av metaller till luft ökade något jämfört 

med föregående kvartal inom kopparsmältverken. Reparation av filteranläggningar har genomförts vilket har 

resulterat i att utsläppen minskat jämfört med föregående år.  

 

  

                                                                 
1 En allvarlig händelse som orsakar eller potentiellt kan orsaka betydande miljöpåverkan. 
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Moderbolaget Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en 

anställd som ersätts av Boliden Mineral AB. Resultat- och balansräkning för moderbolaget återfinns på sidan 20. 

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 2017: 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 RFR 1, 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 2017 års årsredovisning förutom tillämpning av IFRS 9 Finansiella instru-

ment och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder som började tillämpas från och med 1 januari 2018.  

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller en modell för klassifi-

cering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande nedskrivningsmodell för finansiella tillgångar och en omarbetad ansats 

till säkringsredovisning. Klassificering och värdering under IFRS 9 är baserade på den affärsmodell ett företag tillämpar för förvaltningen 

av finansiella tillgångar och egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från de finansiella tillgångarna. Utöver vissa förändringar i be-

nämningar har ändringen ingen påverkan på redovisningen av Bolidens finansiella instrument. En förlustreserv redovisas för alla finansi-

ella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. I Bolidens fall är detta tillämpligt på kundfordringar. Denna förlustreserv är 

inte väsentlig för koncernen.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter tidigare standarder och tolkningsuttalanden om intäkter. Standarden introducerar en ny 

modell för intäktsredovisning och tillämpas på samtliga kund kontrakt. Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för när en intäkt 

redovisas och kräver nya bedömningar från företagsledningen jämfört med tidigare. Boliden har genomfört analys av kund kontrakt för att 

bedöma effekterna på intäktsredovisningen. Bolidens huvudsakliga intäkt kommer från försäljning av metaller. Det som har framkommit 

är att frakten vid vissa fraktvillkor kan anses som ett separat prestationsåtagande. I och med att den typen av avtal är begränsade till antal 

och det rör sig om oväsentliga belopp redovisas inte frakten separat från försäljningen. Slutsatsen av analysarbetet är att övergången till 

IFRS 15 inte har någon materiell effekt på koncernens nettoomsättning vare sig beloppsmässigt eller avseende skillnad i periodicitet. På 

sidan 22 beskrivs redovisningsprinciperna för intäkter och upplysning om fördelning av externa intäkter. 

Boliden presenterar sedan flera år 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. 

De finansiella mått som Boliden använder och som inte definieras i IFRS-regelverk är: Rörelseresultat (EBIT) exklusive omvärdering av 

processlager, Rörelseresultat (EBIT), Fritt kassaflöde, Nettoskuld, Avkastning på sysselsatt kapital, Avkastning på eget kapital, Nettoskuld-

sättningsgrad och Soliditet. Definition, motivering och beräkning av Boliden använda finansiella mått framgår av www.boliden.com.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

Stockholm den 20 juli 2018 
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Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Boliden AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2018. Det är styrelsen 

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

ningslagen. 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 

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 gransk-

ning 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 2018 

Deloitte AB 

 

Jan Berntsson 

Auktoriserad revisor  



 

 

 24 oktober 2018 Rapport för tredje kvartalet 2018 

 13 februari 2019 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 

 13 – 14 mars 2019 Kapitalmarknadsdag 

 

 

 

   

   

 

  

 

   

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en anställd som ersätts av Boliden 
Mineral AB. Under andra kvartalet 2018 har Boliden AB inga belopp att redovisa 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-betal-

ningar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per den 30 juni 2018 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. 



 

Försäljning av metallkoncentrat, metaller, mellanprodukter och biprodukter redovisas vid leverans till kund i enlighet med försälj-

ningsvillkoren, det vill säga intäkten redovisas i samband med att kontrollen övergår till köparen.

Koncernens metallkoncentrat faktureras preliminärt vid leverans. Definitivfakturering sker när alla ingående parametrar (koncentrat, kvantitet, 

metallinnehåll, föroreningsinnehåll och metallpris för den överenskomna prissättningsperioden, vilket normalt är genomsnittspris månaden efter 

leveransmånaden på LME) har fastställts. 

Koncernens metaller och mellanprodukter faktureras till kunderna vid leverans. Koncernen eliminerar prisrisken vid försäljning och inköp av 

metaller genom att dagligen terminssäkra differensen mellan inköpt och såld kvantitet.  

Koncernens biprodukter faktureras till kunderna i samband med att kontrollen övergår, vilket sker vid leverans. 

 

 

 

 



 

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 2018 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. 

  

 



 

 

 

  



 

 

 

http://www.boliden.com/


 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 


