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LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) 
Kvartalsrapport 1 2021  
 
Kvartal 1, januari-mars 2021 i moderbolaget 
× Intäkterna från malmleveranser blev 13,7 MSEK (mot 7,4 för samma period 2020).  
× Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 1,7 MSEK (3,0).  
× Rörelseresultatet efter avskrivningar blev -0,4 MSEK (1,3).  
× Resultatet efter finansnetto blev -0,4 MSEK (1,3).  
× Vinsten per aktie blev -0,10 SEK (0,30). 
 
Inom kvartalet har två båtlaster om 8 849 ton sorterad malm levererats till Boleslaw i Polen. Föregående 
år levererades en båtlast om 4 452 delvis sorterad malm under samma period. 
 
Intäkterna blev 13,7 MSEK, mot 7,4 MSEK föregående år.  
 
Förutom den högre leveranskvantiteten påverkades intäkterna av de högre metallpriserna men avdraget 
för retroaktiv pris och haltkorrigering blev -1,4 (0,1) och även metallhalterna var lägre. 
 
Produktionen av malm var betydligt under den planerade och uppgick till 9 008 ton (10 008) en minsk-
ning med 10 %. En relativt stor del av produktionen kom från det nya området C, 3 226 ton eller 36 %, 
och den malmen har betydligt lägre blyhalt.  
 
6 774 ton malm har sorterats under kvartalet (7 506) och 3 313 ton har avskilts som gråberg (2 021). 
 
Malmlagret har minskat från 6 620 till 3 116 ton varav ca 40 % är sorterat. Värdet på lagret minskade 
med 2,9 MSEK till 3,1 MSEK. 
 
Produktionskostnaderna är i stor utsträckning fasta och blev därför högre räknat per ton.  
 
Gruvresultatet blev 1,7 MSEK (3,0). 
 
Prospekterings och utvecklingskostnaderna blev 0,5 MSEK (0,1). 
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar blev -0,4 MSEK (1,3). 
 
Kassaflödet från verksamheten var 2,8 MSEK (4,8). Investeringarna uppgick till 2,2 MSEK (1,3) varav 
tillredning i gruvan uppgick till 0,8 MSEK och elinstallationer i gruvan till 1,4 MSEK. De räntebärande 
lånen har minskat med 0,3 MSEK till 1,0 MSEK. Utdelning har betalats med 3,4 MSEK (3,4).  
 
Likvida medel uppgick till 2,4, MSEK vid kvartalets slut mot 5,5 MSEK vid årets början.  
 
Finansiell och ekonomisk information avseende 2021 
× Kvartalsrapport 2, 5 augusti 2021 
× Kvartalsrapport 3, 14 oktober 2021 
× Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 3 februari 2022 
 
Dessutom informeras varje månad om levererade/producerade kvantiteter och metallprisutveckling på bo-
lagets hemsida www.lovisagruvan.se. All information förmedlas till media av Spotlight. Informationen 
läggs även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se. 
 
Rapporten har inte granskats av revisorerna.  
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METALLMARKNADEN OCH METALLPRISERNA 
 
Zinkpriserna har varit fortsatt stabila under första kvartalet medan blypriset visat svaghetstecken. Den se-
dan ett år försvagade USD kursen har nu stannat och en viss förstärkning har skett vilket förbättrat me-
tallprisutvecklingen i SEK per ton. Genomsnittet för första kvartalet i SEK per ton blev ca 9 % högre än 
första kvartalet 2020.  
 
Marknadsbilden präglas av optimism men det finns många osäkerheter om återhämtningstakten efter co-
ronaepidemin både på efterfrågesidan och produktionssidan. 
 
Behandlingslönen, TC, för zink har fallit kraftigt på spotmarknaden. Lovisagruvan drabbas dock fortfa-
rande av den höga nivån på TC för årskontrakt som var extremt högt 2020. Det nya kontraktet väntas bli 
väsentligt lägre och det kommer att tillämpas retroaktivt på de leveranser som skett under första kvartalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prissäkringar 
Grunden för prissäkringsaktiviteten är att Lovisagruvan kostnadsmässigt är bunden för en brytning under 
många år framöver. Intäkterna är genom de varierande metallpriserna osäkra och därmed resultatet. Lovi-
sagruvan strävar därför efter att prissäkra en större andel av intäkterna när priserna bedöms som höga med 
tanke på historisk prisnivå och förväntad konjunkturutveckling. 
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Metallprissäkring avseende första halvåret 2021 inleddes i augusti 2020. Zinkpriset hade då stigit markant 
sedan juni. Fortsatta säkringar under hösten till högre pris innebar en säkrad position för 600 ton zink vid 
årsskiftet. Även 500 kUSD hade då säkrats.  
 
Positionerna har behållits under första kvartalet och resultatavräkning av hälften, dvs 300 ton zink, har 
skett avseende första kvartalet. Beslut om säkring av zinkpriset för andra halvåret har samtidigt tagits. 
 
USD-säkringen har avräknats i sin helhet med en mindre vinst. 
 
Vid första kvartalets slut var zinksäkringen alltså fortfarande 600 ton men nu till 2 700 USD per ton 
mot 2 658 USD vid det senaste årsskiftet. Priset vid kvartalets slut var 2 811 USD. 
 
 
LEVERANSER OCH PRODUKTION 
 
Kontraktet med polska Boleslaw omfattar hela produktionen 2021. Under det första kvartalet har två bå-
tar med sammanlagt 8 848 ton levererats (en båt med 4 452 ton). 
 
Produktionen har varit betydligt under plan under första kvartalet 2021 särskilt på slutet. Flera medarbe-
tare har insjuknat i Covid 19. Den normalt låga sjukfrånvaron vid 2 till 4 % har tidvis varit över 20 %. 
Dessutom har det varit sämre bergstabilitet som krävt särskilda åtgärder. Den maskinella utrusningen har 
emellanåt haft lägre tillgänglighet än planerat. En ny borrigg är under leverans vid kvartalsskiftet. 
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Totalt producerades motsvarande 9 008 ton malm vilket är 10 % mindre än föregående års första kvartal 
(10 008). På grund av bergmekaniska problem samt en högre sjukfrånvaro än planerat ligger malmpro-
duktionen 2 600 ton under plan för det första kvartalet 2021. De bergmekaniska problemen beräknas för 
tillfället vara lösta under april men malmproduktionen kommer att tappa ytterligare 1 200 ton mot tidi-
gare plan under april. Fungerar maskinparken normalt och inga större problem med bergkvalitén upp-
kommer beräknas malmproduktionen under helåret komma upp till 39 000 ton. 
 
Material som är över 15 mm sorteras så att man får bort gråberg före leverans. En mindre mängd malm är 
så ren att den inte behöver sorteras. Under kvartalet har 3 313 ton gråberg sorterats bort. Genom sorte-
ringen blir leveranskvantiteteten lägre men metallhalten och därmed värdet högre.  
 
Malmlagret har minskat och är nu 3 116 ton mot 6 620 vid årets början. 
 
Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu 235 m under markytan.  
 
Tillredning i form av rampdrivning pågår ner mot 280 metersnivån. 
 
Utvecklingsarbete i Moderbolaget  
Det av EU, genom forskningsprogrammet H2020, delfinansierade X-MINE-projektet har förlängts till 
augusti-2021. Samtliga borrkärnor från borrningsundersökningar sedan 2015 har scannats med analysut-
rustningen och en av de tre nu borrade kärnorna från Schakttorpet kommer även att scannas.  
 
X-MINE-röntgenteknik används också för att separera malm och gråberg innan transport till kund i Po-
len. Hitintills har sorteringen skett genom att en redan befintlig utrustning från Comex i Polen har förfi-
nats och i projektets slutskede kommer även en ny X-MINE-analysator med förmåga att skilja på bland 
annat zink och bly att prövas.  
 
En studie av att bygga ett eget anrikningsverk i Stråssa pågår samtidigt.  
 
Prospektering i närområdet 
Ovan jord har omfattande undersökningar år 2017-2020 lokaliserat flera områden med potentiella mine-
raliseringar i anslutning till historiska gruvor i Lovisagruvans omedelbara närhet. I dagsläget har alla för 
oss kända gruvor med varphögar undersökts såväl mineralogiskt som kemiskt.  
 
Nordost om Lovisagruvan finns bland annat de historiskt välkända koppar-koboltgruvorna vid Håkans-
boda, och strax söder därom finns i "Schakttorpetområdet" svagt förhöjda halter av kopparkis som prov-
brutits i flera små gruvhål.  
 
I varphögarna vid ett av dessa äldre gruvhål har förhöjda halter av koppar och även för ögat osynligt guld 
noterats. Lovisagruvan AB genomförde en mindre borrkampanj i området under senhösten 2020. Vi 
kommer att redovisa resultat så snart analysresultat anlänt och tolkningen har slutförts.  
 
Inom undersökningstillstånden i Storå/Guldsmedshyttan har fynd av zink, bly och silver vid bland annat 
Nyberget gjorts. En provborrning förbereds.  
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Utvecklingsarbete i Lovisagruvan Utveckling AB 
Det helägda Lovisagruvan Utveckling driver för närvarande fyra projekt i olika utvecklingsstadier.  
 
Det är fråga om fyra utvecklingsprojekt:  
 
× Pahtohavare Joint Venture, ett kopparprojekt strax söder om Kiruna.  
× Vindfall, ett zink-, blyprojekt strax söder om Forsbacka  
× Måsalycke, ett zirkon-, titanprojekt nära Tomelilla.  
× Stekenjokkprojektet, som drivs av Bluelake Mineral.  
 
Utsikter för 2021 
Produktionsplanen för 2021 siktade mot 42 000 ton uppfordrat ut gruvan (40 034). Utfallet under första 
kvartalet och de kvarstående problemen gör att planen nu är 39 000 ton. 
 
Produktionskapaciteten förstärks efter kvartalsskiftet genom att ett nytt borraggregat tas i drift.  
 
Den under 2020 etablerade sorteringsprocessen gör att man kan räkna med att få bort ca 30 % i form av 
gråberg ur den uppfordrade totalmängden vilket får positiva resultateffekter. 
 
Den lägre produktionsnivån har haft en väsentlig negativ resultateffekt.  
 
En positiv faktor är att marknadsutvecklingen gör det sannolikt att vårt försäljningsavtal kan förbättras 
beträffande den avdragspost som gäller behandlingslönen i smältverket, den s.k. TC.  
 
Osäkerheten om de för resultatet så viktiga metallpriserna kvarstår. En fjärdedel av zinkproduktionen är 
dock säkrad på en tillfredsställande prisnivå. 
 
I Lovisagruvan Utveckling tas successivt flera värdehöjande steg i de olika projekt som pågår.  
 
Lovisagruvan är finansiellt väl positionerat för att även kunna ta till vara olika nya utvecklingsmöjligheter. 
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RESULTATANALYS 2021 2020 2020 
(MSEK) 1 jan-31 mar 1 jan-31 mar 1 jan-31 dec 
 3 mån  3 mån  12 mån  
 
Fakturerat malmvärde 15,1 7,3 39,4 
Retroaktiv pris- och haltkorrigering -1,4 0,1 -1,5 
Malmintäkter, brutto 13,7 7,4 37,9 
 
Pris- och valutasäkringar -0,2 0,4 0,9 
Transport till anrikningsverk -2,1 -1,4 -7,1 
Anrikning -1,3 -0,7 -4,1 
Tillredningar 0,8 0,9 3,1 
Förändring i lager till självkostnad -2,9 2,4 3,4 
Nettointäkt 7,9 9,2 34,1 
 
Insatsvaror -1,4 -1,4 -6,1 
Personalkostnader -3,0 -2,7 -12,1 
Underhåll mm -0,4 -0,9 -3,6 
Administration mm. -1,3 -1,2 -4,1 
Gruvresultat 1,7 3,0 8,1 
 
Prospektering -0,3 -0,1 -0,9 
Övriga utvecklingsprojekt -0,2 0,0 -0,3 
Rörelseresultat före avskrivningar 1,3 2,9 7,0 
 
Avskrivningar -1,7 -1,6 -6,4 
Rörelseresultat efter avskrivningar -0,4 1,3 0,6 
 
Finansnetto -0,1 0,0 -0,1 
Resultat efter finansnetto -0,4 1,3 0,6 
 
Överavskrivningar 0,0 0,0 1,3 
Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0 2,5 
Lämnat koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 
Resultat före skatt -0,4 1,3 4,3 
 
Skatt 0,1 -0,3 -1,0 
Periodens redovisade resultat -0,4 1,0 3,3 
 
 
NYCKELTAL 
 
Fakturerad kvantitet, ton 8 849 4 452 27 167 
 
Intäkt per fakturerat ton, SEK 1 543 1 672 1 396 
Kostnad per fakturerat ton, SEK -1 518 -1 453 -1 362 
Resultat per ton, SEK 25 220 34 
 
Gruvmarginal 2 % 13 % 2 % 
Rörelsemarginal -3 % 18 % 2 % 
Antal utestående aktier  3 416 500 3 416 500 3 416 500 
Vinst per aktie, SEK -0,10 0,30 0,11 
Utdelning, SEK    1,00 
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BALANSRÄKNINGAR 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 
(MSEK) 
 
Anläggningstillgångar 39,7 41,3 39,2 
 
Långsiktig fordran dotterbolag 19,4 18,9 19,3 
Kundfordringar 0,0 0,0 0,0 
Övriga kortfristiga tillgångar 4,7 6,4 8,7 
Likvida medel 2,4 9,1 5,5 
Summa omsättningstillgångar 7,1 15,5 14,2 
 
Summa tillgångar 66,2 75,8 72,7 
 
Eget Kapital, bundet 1,3 1,3 1,3 
Eget Kapital, fritt 21,9 25,3 21,9 
Metallhandeln 0,0 0,0 0,0 
Periodens redovisade vinst -0,4 1,0 3,3 
Summa Eget Kapital 22,8 27,7 26,6 
 
Avsättningar, obeskattade reserver 34,7 38,4 34,7 
 
Räntebärande långfristiga skulder 0,0 1,3 0,3 
Räntebärande kortfristiga skulder 1,0 1,0 1,0 
Rörelseskulder 7,6 7,4 10,2 
Summa skulder 8,6 9,6 11,4 
 
Summa Skulder och Eget Kapital 66,2 75,8 72,7 
 
 
NYCKELTAL 
 
Sysselsatt kapital i genomsnitt 60,5 68,0 65,1 
Förräntning på sysselsatt kapital 0 % 8 % 3 % 
Skuldsättningsgrad 2 % 3 % 2 % 
Sysselsatt kapital UB 58,5 68,4 62,5 
Räntebärande skulder 1,0 2,3 1,3 
Soliditet 75 % 76 % 74 % 
 
 
FINANSIERINGSANALYS 2021 2020 2020 
(MSEK) 1 jan-31 mar 1 jan-31 mar 1 jan-31 dec 
 3 mån  3 mån  12 mån  
 
Rörelseresultat före avskrivningar 1,3 2,9 7,0 
 
Finansnetto -0,1 0,0 -0,1 
Diverse intäkter / kostnader 0,0 0,0 0,0 
Betald skatt -0,4 1,3 1,8 
Förändring av rörelsekapital, mm 1,9 0,6 0,0 
Kassaflöde från verksamheten 2,8 4,8 8,7 
 
Investeringar -2,2 -1,3 -4,4 
Förändring av lån -0,3 -0,3 -1,3 
Utdelning -3,4 0,0 -3,4 
Förändring av likvida medel -3,0 3,3 -0,3 
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INSYNSPERSONER I LOVISAGRUVAN AB 
  Innehav  Innehav 
  2020-12-31 Ändring 2021-03-31 
 
Styrelsen 
Göran Nordenhök, med bolag aktier 356 296 0 356 296 
Ingemar Skaret, med familj aktier 277 610 0 277 610 
Stefan Sädbom aktier 8 000 0 8 000 
Oskar Stavrén aktier 15 500 0 15 500 
Johan Wiklund aktier 2 000 0 2 000 
 
VD 
Jan-Erik Björklund aktier 23 000 0 23 000 
 
Ekonomikonsult 
Curt Arenvang aktier 2 100 0 2 100 
 
Revisorer 
Benny Svensson aktier 0 0 0 
 


