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LOVISAGRUVAN AB (PUBL.) 
Kvartalsrapport 1 2022  
 
Kvartal 1, januari-mars 2022 i moderbolaget 
× Intäkterna från malmleveranser blev 17,2 MSEK (mot 13,7 för samma period 2021).  
× Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 9,3 MSEK (1,7).  
× Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,5 MSEK (-0,4).  
× Resultatet efter finansnetto blev 7,4 MSEK (-0,4).  
× Vinsten per aktie blev 1,72 SEK (-0,10). 
 
Inom kvartalet har en båtlast om 4 251 ton malm levererats till Boleslaw i Polen. Föregående år leverera-
des två båtlaster om sammanlagt 8 849 under samma period. 
 
Intäkterna blev 17,2 MSEK, mot 13,7 MSEK föregående år. 
 
Trots den lägre kvantiteten ökade intäkterna. Det berodde främst på den väsentligt högre metallprisnivån men 
även klart högre metallhalter i den levererade malmen. En viktig faktor var även en retroaktiv intäkt avseende de-
cemberleveransen 2021 som hade högre slutpriser men framför allt högre metallhalt än som preliminärfakturerats.  
 
Produktionen av malm var betydligt under den planerade och uppgick till 7 408 ton (9 008).  
 
Endast 3 297 ton malm har sorterats under kvartalet, (7 506), beroende på att den nya sorteringsanlägg-
ningen levererades i februari och driften i den gamla då avbröts. Med den nya anläggningen som beräknas 
komma i drift i maj kommer den dubbelt så stora kapaciteten att innebära att eftersläpningen tas igen. 
 
Produktionskostnaderna är i stor utsträckning fasta och blev därför högre räknat per ton.  
 
Malmlagret har ökat från 2 010 till 2 935 ton. Värdet på lagret ökade från med 2,2 MSEK till 2,3 MSEK. 
 
Gruvresultatet blev 9,3 MSEK (1,7). 
 
Prospekterings och utvecklingskostnaderna blev -0,1 MSEK (-0,5). 
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,5 MSEK (-0,4). 
 
Kassaflödet från verksamheten var -0,3 MSEK (2,8). Investeringarna uppgick till netto 0,6 MSEK (1,3) 
varav tillredning i gruvan uppgick till 0,8 MSEK och maskininvesteringar till 1,7 MSEK samt återbetalning 
av lån till Lovisagruvan Utveckling -2,0 MSEK. De räntebärande lånen har ökat med 2,2 MSEK. 
 
Likvida medel uppgick till 2,7 MSEK vid kvartalets slut mot 1,3 MSEK vid årets början. Därutöver finns 
en outnyttjad checkkredit om 7 MSEK. 
 
Finansiell och ekonomisk information avseende 2022 
× Kvartalsrapport 2, 4 augusti 2022 
× Kvartalsrapport 3, 20 oktober 2022 
× Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 2 februari 2023 
 
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 stigit kraftigt under första kvartalet. Även blypriset har stigit, liksom USD kursen, vilket 
förbättrat metallprisutvecklingen i SEK per ton. Genomsnittet för första kvartalet i SEK per ton blev ca 
20 % högre för zink och 2 % högre för bly än första kvartalet 2021.  
 
Marknadsläget är extremt med risker både på efterfråge- och utbudssidan. Lagernivåerna är mycket låga. 
Ukrainakriget med de störningar som det innebär direkt och indirekt genom sanktioner och höjda energi-
priser är naturligtvis den största osäkerhetskällan men även Coronapandemin har fortsatt inverkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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. Denna position är nu avsedd att säkra en del av prisrisken för andra halvåret 2022 och då kom-
mer resultatavräkning av hela kvantiteten därmed att ske.  
 
Säkringen av 600 ton zink för andra halvåret ligger på 3 995 USD per ton. Det inte avräknade resultatet 
per 31 mars uppgick till -5,2 MSEK. 
 
Första kvartalet 2021 avräknades -0,5 MSEK.  
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LEVERANSER OCH PRODUKTION 
 
Kontraktet med polska Boleslaw omfattar hela produktionen 2022.  
 
Under första kvartalet 2022 har en båtlast om 4 251 ton malm levererats till Boleslaw. Föregående år leve-
rerades två båtlaster om sammanlagt 8 849 under samma period. 
 
Intäkterna blev 17,3 MSEK, mot 13,7 MSEK föregående år.  
 
Trots den lägre kvantiteten ökade intäkterna. Det berodde främst på den väsentligt högre metallprisnivån 
men även klart högre metallhalter. Den högre halten sammanhänger delvis med att sorteringsmetoden 
förbättrats så att en större mängd gråberg kunnat bortsorteras. 
 
En viktig faktor var även en retroaktiv intäkt avseende decemberleveransen 2021 som hade högre slutpri-
ser men framför allt högre metallhalt än som preliminärfakturerats. Exakt hur hög har inte kunnat fast-
ställas ännu utan kräver skiljeanalys. Dock är det klart att halten är högre än den preliminärt antagna. 
 
Produktionsbrytningen sker på olika nivåer i gruvan och den djupaste är nu 235 m under markytan. Tillred-
ning i form av rampdrivning pågår ner mot 280 metersnivån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktionen av malm under första kvartalet var betydligt under den planerade och uppgick till 7 408 ton 
(9 008). Högre sjukfrånvaro i kombination med dålig tillgänglighet på malmtruckar är huvudorsaken. En 
truck har köpts in och ytterligare en renoverad kommer att tillföras inom kort. Två nyanställningar är 
också på gång. En relativt stor del av produktionen kom från det nya området C eller 2 170 ton vilket är 
29 % av hela produktionen. 
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Endast 3 297 ton malm har sorterats under kvartalet (7 506) beroende på att den nya sorteringsanlägg-
ningen levererades i februari och driften i den gamla då avbröts. Med den nya anläggningen som beräknas 
komma i drift i maj kommer kapaciteten att fördubblas och eftersläpningen kunna tas igen. 
 
Utvecklingsarbete i Moderbolaget  
X-mineprojektet är avslutat. Ett av resultaten av projektet kommer till användning i den pågående ut-
vecklingen av sorteringstekniken. Den gamla pilotanläggningen byts just nu ut mot en ny större med dub-
belt så hög kapacitet. 
 
Studien av att bygga ett eget anrikningsverk i pågår.  
 
Prospektering i närområdet 
Ovan jord har omfattande undersökningar under 2017–2020 lokaliserat flera områden med potentiella 
mineraliseringar 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. En provborrning mot en zinkindikation i Håkansboda planeras samtidigt. 
Inom undersökningstillstånden i Storå/Guldsmedshyttan har fynd av zink, bly och silver vid bland annat 
Nyberget gjorts. En provborrning förbereds.  
 
Utvecklingsarbete i Lovisagruvan Utveckling AB 
Det helägda Lovisagruvan Utveckling driver för närvarande tre projekt i olika utvecklingsstadier: 
 
× Pahtohavare Joint Venture, ett kopparprojekt strax söder om Kiruna.  
× Vindfall, ett zink-, blyprojekt strax söder om Forsbacka  
× Måsalycke, ett zirkon-, titanprojekt nära Tomelilla.  

 
Aktierna i Bluelake Mineral som från början endast omfattade ett engagemang i Stekenjokkprojektet har 
delvis avyttrats under kvartalet med en mindre reavinst för dotterbolaget.  
 
Utsikter för 2022 
Produktionsplanen för 2022 siktar mot 40 000 ton uppfordrat ut gruvan (37 034).  
 
En ny anläggning för malmsortering med större kapacitet är under installation. En truck har köpts in och 
en förbättrad ventilation ingår även i investeringsplanerna. 
 
Möjligheter till ökad produktion och framför allt en nu klart högre metallprisnivå skapar, liksom för-
bättringar i sorteringsprocessen, förutsättningar för en fortsatt god resultatutveckling. När det gäller 
produktionskvantiteten är naturligtvis coronapandemin fortfarande en osäkerhetsfaktor. En förbättring 
av maskinparken pågår.  
 
Osäkerheten om de för resultatet så viktiga metallpriserna kvarstår särskilt för andra halvåret. Drygt hälf-
ten av zinkproduktionen är dock prissäkrad på en mycket tillfredsställande prisnivå. Rysslands oprovoce-
rade angrepp på Ukraina utgör den största osäkerhetsfaktorn även om den kortsiktiga effekten blivit sti-
gande metallpriser och USD-kurs.  
 
En ökad produktion, liksom den nya sorteringsutrustningen förväntas få positiva resultateffekter.  
 
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 2022 2021 2021 
(MSEK) 1 jan-31 mar 1 jan-31 mar 1 jan-31 dec 
 3 mån  3 mån  12 mån  
 
Fakturerat malmvärde 12,4 15,1 52,0 
Retroaktiv pris- och haltkorrigering 4,8 -1,4 1,8 
Malmintäkter, brutto 17,2 13,7 53,7 
 
Metall- och valutasäkringar 0,0 -0,2 -3,3 
Transport till anrikningsverk -1,5 -2,1 -7,6 
Anrikning -0,6 -1,3 -4,2 
Tillredningar 0,8 0,8 2,6 
Förändring i lager till självkostnad 0,2 -2,9 -3,9 
Nettointäkt 16,1 7,9 37,4 
 
Insatsvaror -1,9 -1,4 -6,2 
Personalkostnader -2,7 -3,0 -12,6 
Underhåll mm -1,0 -0,4 -3,4 
Administration mm. -1,2 -1,3 -4,7 
Gruvresultat 9,3 1,7 10,4 
 
Prospektering 0,0 -0,3 -0,5 
Övriga utvecklingsprojekt -0,1 -0,2 -0,5 
Rörelseresultat före avskrivningar 9,2 1,3 9,4 
 
Avskrivningar -1,7 -1,7 -6,9 
Rörelseresultat efter avskrivningar 7,5 -0,4 2,5 
 
Finansnetto -0,1 -0,1 -0,2 
Resultat efter finansnetto 7,4 -0,4 2,3 
 
Överavskrivningar 0,0 0,0 0,5 
Avsättning periodiseringsfond 0,0 0,0 1,4 
Lämnat koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 
Resultat före skatt 7,4 -0,4 4,2 
 
Skatt -1,5 0,1 -0,9 
Periodens redovisade resultat 5,9 -0,4 3,3 
 
 
NYCKELTAL 
 
Fakturerad kvantitet, ton 4 251 8 849 26 750 
 
Intäkt per fakturerat ton, SEK 4 055 1 543 2 008 
Kostnad per fakturerat ton, SEK -2 260 -1 518 -1 756 
Resultat per ton, SEK 1 795 25 253 
 
Gruvmarginal 44 % 2 % 13 % 
Rörelsemarginal 43 % -3 % 5 % 
Antal utestående aktier  3 416 500 3 416 500 3 416 500 
Vinst per aktie, SEK 1,72 -0,10 0,53 
Utdelning, SEK   1,00 
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BALANSRÄKNINGAR 
(MSEK)  2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 
 
Anläggningstillgångar 44,7 39,7 43,8 
 
Långsiktig fordran dotterbolag 17,4 19,4 19,4 
Kundfordringar 5,0 0,0 2,2 
Övriga kortfristiga tillgångar 10,8 4,7 7,0 
Likvida medel 2,7 2,4 1,3 
Summa omsättningstillgångar 18,6 7,1 10,6 
 
Summa tillgångar 80,6 66,2 73,8 
 
Eget Kapital, bundet 1,3 1,3 1,3 
Eget Kapital, fritt 25,1 21,9 21,9 
Periodens redovisade vinst 5,9 -0,4 3,3 
Summa Eget Kapital 32,4 22,8 26,5 
 
Avsättningar, obeskattade reserver 32,8 34,7 32,8 
 
Räntebärande långfristiga skulder 5,2 0,0 2,7 
Räntebärande kortfristiga skulder 0,8 1,0 1,0 
Rörelseskulder 9,5 7,6 10,8 
Summa skulder 15,5 8,6 14,5 
 
Summa Skulder och Eget Kapital 80,6 66,2 73,8 
 
 
NYCKELTAL 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 
 
Sysselsatt kapital i genomsnitt 67,1 60,5 62,8 
Förräntning på sysselsatt kapital 45 % 0 % 6 % 
Skuldsättningsgrad 8 % 2 % 6 % 
Sysselsatt kapital UB 71,1 58,5 63,0 
Räntebärande skulder 6,0 1,0 3,7 
Soliditet 72 % 75 % 71 % 
 
 
FINANSIERINGSANALYS 2022 2021 2021 
(MSEK) 1 jan-31 mar 1 jan-31 mar 1 jan-31 dec 
 3 mån  3 mån  12 mån  
 
Rörelseresultat före avskrivningar 9,2 1,3 9,4 
 
Finansnetto -0,1 -0,1 -0,2 
Betald skatt -0,5 -0,4 -1,9 
Förändring av rörelsekapital, mm -8,9 1,9 1,0 
Kassaflöde från verksamheten -0,3 2,8 8,4 
 
Investeringar -0,6 -2,2 -11,6 
Förändring av lån 2,2 -0,3 2,5 
Utdelning 0,0 -3,4 -3,4 
Förändring av likvida medel 1,4 -3,0 -4,2 
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INSYNSPERSONER I LOVISAGRUVAN AB 
  Innehav  Innehav 
  2021-12-31 Ändring 2022-03-31 
 
Styrelsen 
Göran Nordenhök, med bolag aktier 361 296 0 361 296 
Ingemar Skaret, med familj aktier 279 400 0 279 400 
Stefan Sädbom aktier 8 000 0 8 000 
Oskar Stavrén aktier 15 500 0 15 500 
Johan Wiklund aktier 2 000 4 000 6 000 
 
VD 
Jan-Erik Björklund aktier 23 000 0 23 000 
 
Konsulter 
Curt Arenvang aktier 2 100 0 2 100 
 
Revisor 
Benny Svensson aktier 0 0 0 
 


