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SOTKAMO SILVER AB   

(NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1)  

 

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2018 

 

Kvarndelar på väg att monteras i anrikningsverket 

 
DET TREDJE KVARTALET 2018 
• Investeringarna uppgick till 95,8 MSEK 

(7,0) 
• Övriga intäkter uppgick till 0 KSEK (17) 
• Kvartalets resultat uppgick till -17,2 

MSEK (-7,9)  
• Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK 

(-0,07) 
 

• Företagsledningen i Sotkamo Silver Oy 
har utökats och är nu komplett 

• Bolaget påbörjar dagbrotts- och 
underjordsbrytning med Tapojärvi Oy 
som partner 

• Bolaget utvecklar användning av 
bioenergi tillsammans med VAPO Oy 
för uppvärmning av gruvan 

• NTM-Centralen i Kainuu har gett ett 
utlåtande om MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivningen) för 
Silvergruvan  

• Konstruktionen av Silvergruvans 
dammar och dagbrott har påbörjats 
 
 
 

 
JANUARI-SEPTEMBER 2018 
• Investeringar uppgick till 171,2 MSEK 

(23,0) 
• Eget kapital uppgick per 30 september 

2018 till 344,8 MSEK (327,9),  
• Likvida medel uppgick per 30 

september 2018 till 192,7 MSEK 
(178,4), utöver detta tillkommer medel 
om 84 MSEK på spärrkonton 
(redovisade som övriga fordringar) som 
ska gå till Silvergruveprojektet 

• Övriga intäkter uppgick till 54 KSEK (77) 
• Periodens resultat uppgick till -

21,1 MSEK (-15,3) 
• Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK 

(-0,14) 

 
Jämförelsesiffror avser motsvarande period 
föregående år 
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VD TIMO LINDBORG  

Vi har varit mycket 
framgångsrika i våra 
entreprenörsval, och 
samarbetet har varit smidigt 
och projektet går enligt plan 
på alla områden. 

Byggplatsen hade en personal på cirka 120 
personer under installationsfasen i 
september. 

Anläggningen och installationen av 
anläggningsutrustning fortsätter i 
anriknings-verket och vid gruvområdet, 
installationen av kvarnar och 
processautomatisering har påbörjats. Vi 
planerar så att testkörningar kan initieras 
enligt schemat i början av 2019, efter det att 
installationen av apparater och utrustning 
som för närvarande är igång slutförts. 
Planen är att starta produktionen i slutet av 
mars och att etablera den kommersiella 
produktionen i Silvergruvan efter det. 

Det varma vädret har bidragit positivt till 
byggnationen av infrastruktur och 
byggnadsverk. De pålitliga och kompetenta 
samarbetspartnerna vi har anlitat som t.ex. 
E. Hartikainen Oy och Kaitos Oy har slutfört 
de viktigaste arbetena på sand- och 
klarningsdammarna. Deras långa och 
omfattande erfarenhet av byggnadsarbeten 
och dammkonstruktioner har varit till stor 
hjälp för projektet. 

De erfarna företagen som har specialiserat 
sig på byggnadsverk, gruv- och 
metallproduktion och cirkulationsekonomi är 
våra samarbetspartners med den stora 
kunskapen och erfarenheten inom 
gruvindustrin och behandling av koncentrat. 
Tapojärvi Oy:s högteknologiska expertis ger 
en solid grund till vårt samarbete inom 
gruvproduktion och gruvkontrakt med en 
mångsidig försörjningskedjemodell. Vi 
arbetade redan i projektfasen och fortsätter 
nu i gruvförsörjningskedjan.  

Vi ska leverera koncentrat av våra 
batterimetaller silver, bly och zink till 
Bolidens smältverk i Kokkola och Rönnskär, 
som är närmaste smältverk till Silvergruvan 
i Sotkamo. Leveranser kommer att medföra 
logistiska och ekonomiska fördelar för båda 
parter och minska koldioxidavtrycket för 
transporterna. Vi är glada över att Sotkamo 
Silver har valts för att leverera koncentrat till 
hållbara och ansvariga smältverk. 

Ledningsgruppen för Silvergruvan är nu 
komplett. Ledningsgruppen har stark 
kompetens inom olika områden av 
gruvproduktion och utveckling av 
gruvverksamhet. Deras anställningar i 
Bolaget har stärkt möjligheten att ta 
Silvergruvan in i produktionsfasen i tid och 
vidareutveckla bolaget.  

 

 

VERKSAMHETEN  

Sotkamo Silvers affärsidé är att utveckla 
och utvinna mineralförekomster i Norden. 
Verksamheten bedrivs med omfattande 
hänsyn till människor och miljö.  

Sotkamo Silver äger direkt och via 
dotterbolaget Sotkamo Silver Oy 
mineralförekomster som innehåller silver, 
guld, zink och volfram i Finland, Sverige 
och Norge. Bolagets huvudprojekt finns vid 
Silvergruvan i Sotkamo kommun där arbetet 
för produktionsstart under första kvartalet 
pågår. Visionen är att vara en del av en 
framtida strukturutveckling och 
konsolidering av den nordiska 
gruvbranschen. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET 
TREDJE KVARTALET 2018 

NTM-Centralen (Närings- trafik och 
miljöcentralen) i Kainuu har gett ett 
utlåtande om MKB (Miljö Konsekvens 
Beskrivningen) 

NTM-centralen i Kainuu ansåg att 
beskrivningen ger en tillräcklig helhetsbild 
av projektet och dess miljökonsekvenser 
och att MKB har utförts med expertis och de 
erhållna resultaten har rapporterats tydligt. 
Av samordnings-myndigheten föreslagna 
kompletterande miljöstudier kommer att 
göras i miljötillstånds-fasen. 

Efter uttalandet av NTM-centralen upphör 
det lagstadgade MKB-förfarandet. MKB-
rapporten och samordningsmyndighetens 
uttalande samt efterföljande ytterligare 
miljöstudier kommer att ingå i ansökan om 
miljötillstånd. 

Bolaget utvecklar användning av 
bioenergi tillsammans med Vapo Oy för 
uppvärmning av gruvan 

Sotkamo Silver och Vapo Oy har 
undertecknat ett avtal om uppvärmning av 
ventilationsluft för Silvergruvan. Vapo 
kommer att leverera ett 
uppvärmningssystem för gruvans 
ventilationsluft och att tillhandahålla den 
nödvändiga uppvärmningen som service. I 
serviceavtalet åtar sig Vapo att utveckla en 
bioenergibaserad lösning för 
ventilationsluftuppvärmning. 

En inledande gasol-baserad 
uppvärmningsanläggning kommer att finnas 
på plats redan i höst, varefter Vapo börjar 
att aktivt utveckla användningen av 
förnyelsebara bränslen för Silvergruvans 
uppvärmning. 

Konstruktionen av Silvergruvans 
dammar och dagbrott har påbörjats  

Bolaget tecknade ett avtal med 
entreprenadföretaget E. Hartikainen Oy om 
avrymnings- och markarbeten samt 

byggandet av anrikningssandmagasinen 
och -dammarna. Kaitos Oy installerar de 
membranstrukturer som behövs för 
dammkonstruktionerna. Arbetet påbörjades 
i början av juli. 

Företagsledningen i Sotkamo Silver Oy 
har utökats och är nu komplett 

B. Eng. Jarmo Huuskonen kommer börja 
som chef för anrikningsverket med början 
den 1 november 2018. Han är för 
närvarande produktionsingenjör på 
anrikningsverket vid Pyhäsalmi gruvan. 
Jarmo har arbetat vid gruvan i Pyhäsalmi 
sedan 1999. Han har en lång erfarenhet 
vilken innefattar byggnation av 
anrikningsverk, processautomation och 
ledning av produktionen vid verket. 

Jarmo Huuskonens start i Sotkamo Silver 
Oys gruvorganisation kommer göra 
företagsledningen vid silvergruvan komplett. 
Företagsledningen består av verkställande 
direktör Arto Suokas, chefsgeolog och 
gruvchef Erkki Kuronen, Jarmo Huuskonen, 
chef för hälsa miljö och säkerhet (HSEQ) 
Arttu Ohtonen och ekonomichef Jarmo 
Repo. 

Bolaget påbörjar dagbrotts- och 
underjordsbrytning med Tapojärvi Oy 
som partner i fyra år 

Sotkamo Silver har tecknat ett avtal med 
Tapojärvi Oy avseende lasting, transport, 
gruvbrytning och malmtransport till 
anrikningsverket vid gruvdriften vid 
Silvergruvan i Sotkamo kommun. Längden 
på avtalet är 4,5 år och kommer omfatta 
åtminstone EUR 60 miljoner (MSEK 620). 
Arbetet kommer att påbörjas i oktober 2018. 

Tapojärvi Oy är ett bolag som specialiserat 
sig på gruvservice och industriella 
processer, materialhantering och 
återvinning. Omkring 700 000 ton av 
Tapojärvis produkter om året ingår i ett 
kretslopp av industriella produkter. 
Tapojärvi arbetar också som en 
gruvbrytnings entreprenör i flera gruvor som 
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en integrerad del av produktionen. 
Tapojärvi har mer än 400 anställda och har 
ytterligare 150 personer knutna till sig via 
underentreprenörer. 

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS 
UTGÅNG 

Sotkamo Silver AB och dess helägda 
dotterbolag Sotkamo Silver Oy har kommit 
överens om villkoren för försäljning och 
leverans av silverkoncentrat och 
zinkkoncentrat från Silvergruvan till Boliden 
smältverk i Kokkola i Finland och Rönnskär 
i Sverige. De första leveranserna planeras i 
mars 2019. 

Det uppskattade leveransvärdet under fyra 
års kontraktsperioden är cirka 120 miljoner 
euro till nuvarande metallpriser. 
Leveranserna förväntas påbörjas i början av 
2019. 

 

PERSONAL, SÄKERHET OCH MILJÖ 
Under perioden april till september har ingen 
olycka inträffat som resulterat i en sjukdag (LTI). 
Regelbundna inspektioner av säkerheten görs av 
entreprenörernas säkerhet och visar på goda 
resultat. Vid bygget vid gruvan och vid Blaiken 
fanns det i slutet av rapportperioden 103 arbetare 
på plats varav nio var Bolagets egen.  
 
Rekryteringsarbetet för arbetare och 
underhållspersonal till gruvan pågår och ett 
samarbete har inletts med Barona. 
 
Inga avvikelser har rapporterats vid 
miljöprovtagningarna vid gruvan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPEKTERINGSUPDATERING 2018 – 
AKTIVITER JANUARI- SEPTEMBER 

 
Tipasjärvi grönstensbälte – 
omkring Silvergruvan 

 

Sotkamo Silver engagerade Finlands 
Geologiska Undersökning (GTK) för att 
tolka data om geofysiska undersökningar 
med låg höjd från 2005. Huvuddragen var 
att generera mål för 
Silvermineraliseringarna längs Tipasjärvi 
grönstensbälte. Arbetet identifierade sju 
högprioriterade mål eller målområden som 
föreslogs för vidare arbete och uppföljning. 

Bedömningen av den regionala 
prospekteringspotentialen fortsatte genom 
att engagera magisterstudenten från 
Uleåborgs universitet för att förbereda sin 
uppsats av de geokemiska egenskaperna 
hos vulkaniska bergarterna. Prover har 
samlats in och skickats för analys och 
arbetet kommer att vara klart före maj 2019. 

Utvärdering av ovan nämnda dataset har 
stärkt grönstensbältets 
prospekteringspotential och ledningen ser 
fram emot nästa fas i undersökningarna. 
TUKES, gruvmyndigheten, har påbörjat 
processen att bevilja de tillämpade 
prospekteringslicenserna i huvudzonen. 
Licenser förväntas beviljas före utgången 
av 2018. 

  



5 (17) 

Mo i Rana, Norge 

Sotkamo Silver har fem gruvmedgivanden 
från den norska staten och har dessutom 
20 prospekteringslicensområden i Mo i 
Rana, Norge. Företaget har samarbete med 
Mineralprosjektet Indre Helgeland lett av 
SiINTEF Materialer och Kjemi. Projektet 
engagerar också andra parter för att främja 
mineralindustrin i regionen. Övriga arbeten 
är samarbetet med Norges Geologisk 
Undersökelse (NGU) och Norges Tekniska 
Högskola (NTNU) i Trondheim. Två 
mastersstudenter har varit engagerade för 
att förbereda sin avhandling från området 
vid Mofjellet. Fältbesök gjordes med 
studenterna och företrädarna för NGU och 
NTNU. 

Volfram i Sverige 

Sotkamo Silver har beviljats sju 
prospekterings tillstånd i Bergslagen. 
Undersökningstillstånden omfattar flera 
historiska gruvplatser och kända 
volframinsatser. Arbetet med att bedöma 
potentialen och prioritera målen har 
planerats sen 2018 – och första halvåret 
2019. 

Guld och Volfram, södra Finland 

Analyser från borrkampanjen i Hopeavuori- 
i slutet av 2017 mottogs i februari 2018 och 
rapporterades i pressmeddelande den 26 
februari. Resultaten av borrkampanjen visar 
att guldkvaliteterna är jämförbara med 
tidigare resultat och är bra. Den bästa delen 
av fyndigheten fortsätter mot väster och mot 
djupet. Ansökan om utvidgning och 
förlängning av prospekteringslicensen i 
Hopeavuori över-lämnades till 
gruvmyndigheten (TUKES) i mars. 

Två områden för prospektering 
reserverades av Bolaget i mars. Ett av 
områdena ligger i norra Tammerfors och en 
annan i närheten av staden Hämeenlinna. 
Båda områdena kan innehålla både 
volfram- och guldfyndigheter. Ahvenlammi 
och Hieronmäki är de viktigaste 

volframfyndigheterna som tidigare har 
undersökts av tidigare operatörer. 
Dessutom finns det även andra kända 
utställningar och mineraliseringar för vidare 
uppföljning. Ahvenlammifyndigheten har 
undersökts av Finlands Geologiska 
Undersökning (GTK) och historisk 
uppskattning visar 1 Mt med en halt av 
0,15% W. Borrkärnor och rapporter om det 
historiska arbetet är tillgängliga och 
preliminärt undersökande fältarbete 
genomfördes under sommaren. 
Reservationerna är giltiga i 2 år och ger 
möjlighet att ansöka om prospekterings-
licens. 

Mer information om Bolagets fyndigheter 
finns på Bolagets hemsida samt i 
Årsredovisningen för 2017 sida 8–13. 

 

METALLMARKNAD 

Värdet av Sotkamo Silvers mineraltillgångar 
påverkas mest av prisutvecklingen på 
silver, guld, zink och bly. Bolaget följer noga 
uppdateringar av metallpriserna. 
Fördelningen av Bolagets förväntade 
intäkter mellan de olika metallernas innehåll 
i koncentraten fördelas enligt en uppdaterad 
prisuppskattning av Consensus Economics 
enligt nedanstående tabell: 

Intäktsfördelning 

Silver i Pb koncentrat 59% 
Silver i Zn konc 3% 
Silver totalt 62% 
Guld i Pb koncentrat 18% 
Zink 14% 
Bly 6% 
Totalt 100% 

 

Silverprisutveckling (Ag) 

Som tabellen visar kommer Bolaget vara 
mest känslig för rörelser avseende 
silverpriset. Silverpriset utveckling de 
senaste fem åren visas i grafen (källa: 
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LBMA) nedan och har varierat mellan 13,58 
och 24,74 USD/oz. Under 2018 har trenden 
varit ett sjunkande pris som dock vänt uppåt 
sista kvartalet.  

 

 
 

FINANSIELL STÄLLNING 

Koncernen hade på balansdagen 
tillgängliga likvida medel om 192 676 KSEK 
(164 171). Utöver detta tillkommer medel 
om 84 MSEK (0) på spärrkonton 
(redovisade som övriga fordringar) som ska 
gå till Silvergruveprojektet. Soliditeten 
uppgick till 54,4 % (96,0). Koncernens egna 
kapital uppgick till 344 803 KSEK (328 518), 
vilket motsvarade 2,64 SEK (2,75) per 
aktie. 

Investeringar 

Under januari – september har 
investeringar gjorts i Sotkamo Silver Oy 
med 171,2 MSEK (22,9). Investeringarna 
har skett på bred front för att få 
Silvergruvan i drift under det första kvartalet 
2019. De största investeringarna har gått till 
konstruktion av anrikningsverket, väg- och 
dammbyggen samt till investeringar i 
automation och maskiner i anrikningsverk 
och tillhörande konstruktioner. 

Anställda 

I slutet av perioden var 12 (10) personer 
anställda inom koncernen, antingen genom 
anställning eller på konsultbasis.  

Styrelsens arbete 

Bolagets styrelse består av fem ledamöter. 
Styrelsen har under januari-september 
2018 haft 16 styrelsemöten. I början av året 
främst gällande beslut och upplägg 
avseende finansieringspaketet och därefter 
främst gällande byggnationen av 
Silvergruvan. Under byggnationen av 
Silvergruvan i Sotkamo följer Bolagets 
styrelse noggrant att tidplan och budget för 
projektet hålls. Därutöver har styrelsen haft 
löpande kontakt om Bolagets verksamhet 
och utveckling. 

Transaktioner med närstående 

VD har under perioden januari till 
september fakturerat sedvanliga 
konsultarvoden enligt marknadsmässiga 
avtal som uppgår till 1,9 MSEK (1,6).  

Den i Sotkamo Silver Oy inrättade 
styrgruppen för Silvergruveprojektet 
innefattar även delar av Sotkamo Silver 
ABs styrelse, styrgruppsmötena ersätts 
med 1 000 EUR per ledamot och möte och 
Mauri Visuri ersätts via faktura till 
Teknoventure Oy med 1500 EUR per möte. 
I styrgruppen ingår Jarmo Vesanto, Ilkka 
Tuokko och Mauri Visuri från styrelsen. 
Arvode har utgått för Jarmo med 124 KSEK 
(12 000 EUR) och till Teknoventure Oy med 
139 KSEK (13 500 EUR). För Ilkka ligger 
uppdraget inom ramen för arbetet som 
styrelseordförande i Sotkamo Silver Oy och 
ersätts inte separat utom som en del av 
styrelsearvodet för Sotkamo Silver Oy. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG 
 

  2018 2017 2018 2017 2017 
Belopp i KSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 
      

Övriga intäkter 0 17 54 77 78 
      

Övriga externa kostnader -5 089 -4 623 -14 625 -11 913 -16 239 

Personalkostnader -4 154 -1 371 -7 207 -3 718 -5 018 
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-54 -35 -132 -96 -137 

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 -64 

Rörelseresultat -9 296 -6 010 -21 910 -15 650 -21 381 
      

Finansiella intäkter -3 223 -232 9 856 0 6 213 

Finansiella kostnader -4 665 -1 616 -9 098 302 -67 

Finansnetto -7 888 -1 849 759 303 6 147 
Resultat efter finansiella poster -17 185 -7 859 -21 151 -15 347 -15 234 
      

Skatt 0 0 0 0 0 
      

ÅRETS RESULTAT -17 185 -7 859 -21 151 -15 347 -15 234 
      
ÖVRIGT TOTALRESULTAT      

Totalresultat som kan återföras till årets 
resultat: 

     

Omräkningsdifferenser -43 232 538 91 621 

Summa totalresultat -17 228 -7 627 -20 613 -15 256 -14 613 
      
Hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare -17 228 -7 627 -20 613 -15 256 -14 613 

SUMMA -17 228 -7 627 -20 613 -15 256 -14 613 
     

 
Resultat per aktie, vägt genomsnitt, SEK -0,13 -0,07 -0,17 -0,14 -0,14 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG     
Belopp i KSEK 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Immateriella tillgångar 48 986 48 599 48 956 
Materiella anläggningstillgångar 293 368 110 869 117 933 
Finansiella anläggningstillgångar 14 001 400 409 
Uppskjuten skattefordran 341 341 341 

Summa anläggningstillgångar 356 695 160 209 167 639 
    
Omsättningstillgångar    

Övriga omsättningstillgångar 1) 84 249 1 822 9 291 
Likvida medel 192 676 178 426 164 171 

Summa omsättningstillgångar 276 925 180 248 173 462 

Summa tillgångar 633 620 340 457 341 101 
    
Eget kapital och skulder    

Eget kapital 344 803 327 875 328 518 
Avsättningar 136 1 331 960 
Långfristiga skulder 223 366 4 917 5 063 
Kortfristiga skulder 65 316 6 333 6 560 

Summa eget kapital och skulder 633 620 340 456 341 101 
 

1) Därav utgör 84 016 KSEK medel på spärrade bankkonton 
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KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 

Belopp i KSEK Aktie- 
kapital 

Ej 
registrerat  
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 
kapital 

Omräknings-
differenser 

Balansera
t resultat 
inkl. Årets 
resultat 

Totalt 
eget 
kapital 

       
Ingående eget kapital 2017-01-01 141 596 4 895 133 238 -987 9 182 287 923 
Totalresultat       
Totalresultat januari - september 2017     -15 347 -15 347 
Summa totalresultat 0 0 0 0 -15 347 -15 347 
       
Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferens    91  91 
Summa övrigt totalresultat 0 0 0 91 0 91 
       
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av 
ägare 

     

Registrering av nyemission 1 919 -4 895 2 976   0 
Nyemission 20 165  38 221   58 386 
Emissionskostnader   -3 178   -3 178 
Summa transaktioner med aktieägare 22 084 -4 895 38 019 0 0 55 208 
       
       
Utgående eget kapital 2017-09-30 163 680 0 171 257 -896 -6 165 327 876 
              
Totalresultat       
Totalresultat oktober - december 2017     113 113 
Summa totalresultat 0 0 0 0 113 113 
       
Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferens    530  530 
Summa övrigt totalresultat 0 0 0 530 0 530 
       
       
Utgående eget kapital 2017-12-31 163 680 0 171 257 -366 -6 052 328 519 
       
       
Totalresultat       
Totalresultat januari - september 2018     -21 151 -21 151 
Summa totalresultat 0 0 0 0 -21 151 -21 151 
       
Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferens    538  538 
Summa övrigt totalresultat 0 0 0 538 0 538 
       
       
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av 
ägare 

     

Nyemission 15 735  24 009   39 744 
Emissionskostnader   -2 847   -2 847 
Summa transaktioner med aktieägare 15 735 0 21 162 0 0 36 897 
Utgående eget kapital 2018-09-30 179 415 0 192 419 172 -27 203 344 803 
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     KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG 
 
 
Belopp i KSEK 

 
 
2018-09-30 

 
 
2017-09-30 

 
 
2017-12-31 

 

Den löpande verksamheten 

   

Periodens resultat före skatt -21 151 -15 347 -15 234 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

-8 430 1 163 -3 674 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

 
-29 581 

 
-14 184 

 
-18 908 

Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital 

   

Förändring av rörelsefordringar -3 654 -607 -7 885 

Förändring av rörelseskulder 58 243 1 542 1 653 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

25 008 -13 249 -25 140 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-169 688 -19 304 -23 767 

Emissioner 36 897 55 208 55 208 

Förändring likvida medel på spärrade 
konton 1) 

-84 017 - - 

Förändring av lån 217 172 -838 -843 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

170 053 54 370 54 364 

 
 
Periodens kassaflöde 

 
 
25 373 

 
 
21 817 

 
 
5 458 

Likvida medel vid periodens början 164 171 156 477 156 477 

Valutakursdifferens 3 133 132 2 236 
 
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 

 

192 676 

 

178 426 

 

164 171 
1) Avser spärrade medel till gruvinvesteringen
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  MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 
 
Belopp i KSEK 

2018 
jan-sep 

2017 
jan-sep 

2017 
jan-dec 

 
Nettoomsättning 

 
4 051 

 
2 583 

 
3 468 

Övriga intäkter 145 - - 

Intäkter 4 196 2 583 3 468 

 
Övriga externa kostnader 

 
-5 842 

 
-8 132 

 
-9 689 

Personalkostnader -3 704 -3 325 -4 248 
Avskrivningar materiella 
anläggningstillgångar 

 
- 

 
- 

 
-5 

Övriga rörelsekostnader - - -64 

Rörelseresultat -5 351 -8 874 -10 538 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 
22 606 

 
3 180 

 
5 411 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

 
-2 055 

 
- 

 
-1 

PERIODENS RESULTAT 15 055 -5 694 -5 128 
 
 
Hänförligt till: 

   

Moderbolagets aktieägare 15 055 -5 694 -5 128 
SUMMA 15 055 -5 694 -5 128 



 
 
 
 
 

 

 

 

     MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 
 

 

Belopp i KSEK 

 
 
2018-09-30 

 
 
2017-09-30 

 
 
2017-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar  
Immateriella 
anläggningstillgångar 

 
 
48 740 

 
 
48 279 

 
 
48 650 

Materiella anläggningstillgångar 6 547 6 360 8 155 

Finansiella tillgångar 350 350 350 
Långfristiga fordringar 
dotterföretag 

 
306 395 

 
151 629 

 
152 254 

Aktier i dotterföretag 174 913 174 913 174 913 

Övriga omsättningstillgångar 4 880 910 1 447 

Likvida medel 53 080 107 304 104 067 

Summa tillgångar 594 906 489 745 489 836 
 
 
 
Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital 538 737 486 218 486 783 

Avsättningar 136 1 250 960 

Långfristiga skulder 52 504 - - 

Kortfristiga skulder 3 530 2 277 2 093 

Summa eget kapital och 
skulder 

94 906 489 745 489 836 

 
Valutakurser 

Valutakurser har för sammanställningen av bolagets räkenskaper 
beräknats med följande värden: 

 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Balansdagens kurs SEK/EUR 10,2945 9,5668 9,8497 

Balansdagens kurs SEK/USD 8,8573 8,1086 8,2322 

Genomsnittskurs för 
rapportperioden/året SEK/EUR 10,2384 9,5774 9,6357 



 
 
 
 
 

 

 

ÖVRIG INFORMATION 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har för koncernen 
upprättats i enlighet med IAS 34, 
Delårsrapportering, 
årsredovisningslagen samt lagen om 
värdepappersmarknaden. För 
moderbolaget har delårsrapporten 
upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och lagen om 
värdepappersmarknaden vilket är i 
enlighet med bestämmelserna i RFR 
2 Redovisning för juridiska personer. 
Moderbolagets och koncernens 
redovisningsprinciper för rapporten 
är oförändrade jämfört med senast 
avgiven årsredovisning. 

IFRS 9 Finansiella instrument 
ersätter IAS 39 Finansiella 
instrument:  

Redovisning och värdering. IFRS 9 
innehåller en modell för klassificering 
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. Då Sotkamo 
Silver ännu inte har några 
intäktsströmmar och ändringen av 
Bolagets redovisning främst 
beräknas ske avseende en beräknad 
förlustreserv på Bolagets 
Kundfordringar har ingen 
omvärdering gjorts i denna 
delårsrapport. En förlustreserv 
redovisas för alla finansiella 

tillgångar som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder 

IFRS 15 ersätter tidigare standarder 
och tolkningsuttalanden om intäkter. 
Standarden introducerar en ny 
modell för intäktsredovisning och 
tillämpas på samtlig kundkontakt. 
Den nya standarden innebär nya 
utgångspunkter för när en intäkt 
redovisas och kräver nya 
bedömningar från företagsledningen 
jämfört med tidigare. Sotkamo Silver 
kommer under 2018 inte ha några 
intäkter av väsentlig betydelse och 
standarden kommer ha genomslag 
först under 2019 då produktion 
planeras.  

Då Bolaget kommer producera 
metallkoncentrat som säljs till 
smältverk är den gängse standarden 
att dessa faktureras preliminärt vid 
leverans. Definitivfakturering sker 
när alla ingående parametrar 
(koncentrat, kvantitet, metallinnehåll, 
förorenings-innehåll och metallpris 
för den överenskomna 
prissättningsperioden, vilket normalt 
är genomsnittspris månaden eller 
den andra månaden efter 
leveransmånaden på LME resp. 
LBMA har fastställts. Bolaget har 
utvärderat om leveransvillkor och 
andra avtalsparametrar i slutgiltiga 
kundavtal kommer utgöra enskilda 
prestationsåtaganden, transporten 
till Bolidens smältverk har 
identifierats som ett separat 
åtagande. 

IFRS 16 

IFRS 16 Leasing, som ersätter IAS 
17, träder i kraft den 1 januari 2019. 
Bolaget kommer att tillämpa 



 
 
 
 
 

 

 

standarden från ovanstående dag 
och kommer att tillämpa den 
retrospektiva metoden där ingen 
omräkning görs av informationen 
avseende jämförelseperioder i 
efterhand.  

IFRS 16 kommer att få genomslag 
på nästan alla leasing och 
hyresavtal. Istället för att redovisa 
leasingavgiften som en 
rörelsekostnad kommer att bokföras 
som en anläggningstillgång och en 
finansiell skuld, därmed kommer en 
avskrivning på tillgången såväl som 
en ränta på skulden beräknas.  

Då Bolaget idag har endast ett fåtal 
leasing- och hyreskontakt för 
innevarande år men ett flertal när 
tillverkningen är igång kommer 
under 2019 då standarden är 
gällande kommer det inte störa 
jämförelsetalen nämnvärt. I 
totalresultatet kommer EBITDA, 
räntekostnader och avskrivningar 
beröras och balansomslutning med 
tillhörande nyckeltalsberäkningar 
kommer att påverkas. 

Bolaget arbetar nu med 
implementering av den nya 
standarden. 

Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för 
redovisningsändamål 

Uppskattningar och bedömningar 
utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på 
framtida händelser som anses 
rimliga under rådande förhållanden. 

Koncernen gör uppskattningar och 
antaganden om framtiden. De 
uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir 
följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsår 
diskuteras nedan. 

 
NYCKELTAL(KONCERNEN) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Neg Neg Neg 

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Neg Neg Neg 

Soliditet (%) 54,4 96,4 96,0 

Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg 

Resultat per aktie (vägt genomsnitt) -0,17 -0,14 -0,14 

Eget kapital per aktie 2,64 2,69 2,75 

Kassalikviditet (%) 424 2 646 2 644 

*Definition av nyckeltalen finns i Bolagets årsredovisning för 2017 sid 70-72 
  



 
 
 
 
 

 

 

 
RISKFAKTORER 

Olika risker och 
marknadsosäkerheter har inverkan 
på Bolagets verksamhet, både 
interna och externa händelser. 
Bolagets verksamhet måste 
utvärderas mot bakgrund av de 
risker, komplikationer och 
tillkommande kostnader som bolag 
inom gruvverksamhet och 
prospektering är utsatta för. Bolaget 
kan kontrollera och motverka dessa 
risker i varierande grad. 

För en mer detaljerad redogörelse 
över väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer se Sotkamo 
Silvers årsredovisning för 2017, sid 
29-33. Inga väsentliga förändringar 
har uppstått därefter. 

BÖRS OCH AKTIEDATA 

Bolaget är noterat på NGM Equity i 
Stockholm och på NASDAQ 
Helsinki. Bolagets tickerkod är SOSI 
på NGM Equity och SOSI1 På 
NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för 
Sotkamo Silver ABs aktier är 
SE0001057910. 

Aktien finns även noterad på Börse 
Berlin, Open Market Där är Bolagets 
Code number A0MMF4 och ISIN-
numret är detsamma som på NGM 
Equity i Stockholm; SE0001057910.  

 

 

 

AKTIEDATA 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 
Börskurs balansdag SEK 3,77 4,00 3,84 

Kvotvärde SEK 1,37 1,37 1,37 

Market Cap. MSEK  493 477 458 

Handel from 1 jan NGM, st 2 117 901 6 197 707 8 223 067 

Handel from 1 jan Nasdaq HEL, st 36 563 764  78 598 186 94 562 258 

Antal registrerade aktier 130 783 299 119 313 694 119 313 694 

Genomsnittligt antal aktier 126 623 992 106 738 471 109 908 116 

Aktiekapital SEK 179 414 417 163 679 896 163 679 896 

.  

VALBEREDNING 

Valberedning inför Årsstämma 2020 
i Sotkamo Silver AB består av: 

• Leena Siirala (ordförande), 
General Councel, Ilmarinen 
Mutual Pension Insurance 
Company. 

• Timo Kärkkäinen, Investment 
Director, Suomen Malmijalostus 
Oy 

• Mauri Visuri, VD, Vd i 
Teknoventure Oy 

Valberedningens sekreterare är 
Advokat Bertil Brinck, från A1 
Advokater, Stockholm Bertil Brinck 
tar emot motioner och förslag och 
svarar på aktieägarnas frågor 
angående valberedningen. 

Bertil Brinck kan nås på telefon; +46 
8 545 811 00, eller e-post 
bertil.brinck@a1advokater.se 



 
 
 
 
 

 

 

KOMMANDE FINANSIELL 
INFORMATION  

Sotkamo Silver kommer att ge 
ekonomisk information vid följande 
tillfällen: 

• Bokslutskommuniké publiceras 
den 22 februari 2019 

• Årsstämma för 2018 hålls den 11 
april 2019 

• Q1 publiceras den 14 maj 2019 
• Q2 publiceras den 23 augusti 

2019 
• Q3 publiceras den 15 november 

2019 
• Q4 publiceras den 14 februari 

2020 

FINANSIELLA RAPPORTER 

Rapporter hålls tillgängliga på 
Bolagets hemsida:  
http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella
_rapporter/ 

 

Styrelsen och Verkställande 
Direktören försäkrar att rapporten 
ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och dess dotterföretag 
som ingår i koncernen står inför. 

 

 
 

 

Stockholm den 15 november 2018 

Sotkamo Silver AB 

 

Mauri Visuri  Ilkka Tuokko Eeva-Liisa Virkkunen 
Styrelsens ordförande Ledamot Ledamot 
 
Jarmo Vesanto Matti Rusanen Timo Lindborg  
Ledamot  Ledamot Verkställande Direktör 

 
  



 
 
 
 
 

 

 

Revisorns granskningsrapport 
Sotkamo Silver AB org nr 556224-1892 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapport) för Sotkamo Silver AB per 30 september 2018 och den niomånadersperiod som 
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

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 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. 

Slutsats 

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 15 november 2018 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Anna Rosendal 
Auktoriserad revisor 
 
 


