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SOTKAMO SILVER AB  Augusti 23, 2019 
(NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1)   
 
 
 

HALVÅRSRAPPORT 2019 

 

 
 

 

DET ANDRA KVARTALET 2019 

• Intäkterna uppgick till 30 KSEK (0) 

• Resultatet uppgick till -35 MSEK (-8) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,06) 

• Första koncentratleveransen den 8 april 

• Erkki Kuronen utsågs till VD för dotterbolaget Sotkamo Silver Oy. 

• Bolagets styrelse beslutade om en riktad emission om 4,2 miljoner aktier till en 
teckningskurs om 3,60 kronor per aktie och ett konvertibelt lån om 15 MSEK 

 

FÖRSTA HALVÅRET 2019 

• Kassaflöde från löpnande verksamhet var -32 MSEK (4) 

• Nettoinvesteringarna uppgick till 117 MSEK (75) 

• Likvida medel uppgick per 30 juni 2019 till 8 MSEK (326) 

• Eget kapital uppgick per 30 juni 2018 till 267 MSEK (362) 
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• Fram till slutet av juni producerades det ca 220,000 Oz silver, 600 Oz guld, 150 ton 
bly och 290 ton zink i koncentrat.  

• Anrikade ton uppgick till 88 000 och den ingående silverhalten i malmen uppgick till 
100 g/ton 
 

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år. 

 

 

VD-ORD TIMO LINDBORG 

Under senvåren och sommaren har produktionen av Silvergruvan ökat 
gradvis mot full produktionskapacitet. Vi har redan nått det långsiktiga målet 
för produktionskapacitet på 450 000 ton per år (12 månader) för både 
gruvdrift och processanläggning. Med hög matningshastighet av malm till 
verket, bra gruv- och anläggningsprestanda förväntar vi oss att nå det 
tidigare uppsatta 330-350 000 ton anrikade ton malm och 

silverproduktionsmålet om 1,15-1,25 miljoner tr.oz för detta år. På grund av den något 
försenade produktionsstarten och användning av malm med lägre innehåll under 
upprustningsperioden var intäkterna lägre än under normal produktion. Målet är att 
inkörningsskedet är klart och Silvergruvan i full produktion i slutet av augusti. 

 

VERKSAMHETEN 

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

Sotkamo Silver äger, direkt och genom dotterbolaget Sotkamo Silver Oy, mineralfyndigheter 
som innehåller silver, guld, zink, bly och volfram. Bolagets huvudprojekt är Silvergruvan i 
Sotkamo kommun, där produktionen startade första kvartalet 2019 och där full produktion 
planeras innan slutet av augusti. 

 

NYCKELTAL (KONCERNEN) 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 

Försäljning MSEK 30 0 0 
EBIT, MSEK -47 -13 -54 
Soliditet (%) 38 62 51 
Resultat per aktie -0,12 0,03 -0,48 
Eget kapital per aktie 2,32 3,12 2,32 
Kassalikviditet (%) 70 1 679 227 
Personal vid slutet av perioden 45 12 31 
Anrikade ton 88 000 0 0 
Ingående silverhalt i verket 100 0 0 
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Produktionsstart 

Produktionskapaciteten har ökats till 450 000 ton per år. Målet är att anrika 330 000 - 
350 000 ton malm år 2019. Silvermalmen bryts från dagbrott och underjordisk gruva. 

Fram till slutet av juni producerade vi cirka 220 000 Oz silver, 600 Oz guld, 150 ton bly 
och 290 ton zink i koncentraten, motsvarande cirka 330 000 Oz silverekvivalenter 
(AgEq). 

Underjordisk gruvdrift och utveckling har pågått under hela första halvåret 2019. 
Produktionsstarten vid anrikningsverket startades i slutet av mars och har varit i fokus 
för verksamhetsteamet vid Silvergruvan. I slutet av juni uppnåddes planerad 
anrikningskapacitet och optimering av processen fortgår. Utbytet av metall och 
anläggningens prestanda har varit positiv och ger en solid bas för ytterligare optimering 
av processen och utbyte. 

Anrikade ton och de ingående metallhalterna låg dock under målnivåerna. Under Q2 
har ca. 88 kt malm anrikats, vilket är cirka 75% av den bedömda kvartalsproduktionen 
för 2019. Detta beror på den gradvisa ökningen av malmmatning till verket och 
planerade och oplanerade avstängningar, särskilt i april och maj. Teamet har 
framgångsrikt löst problemen och anläggningen uppnått planerad matningshastighet 
under andra hälften av juni. De ingående halterna var ca. 20% under helårsprognosen 
på grund av den stora andelen malm som består av malmen från dagbrott och malm av 
lägre kvalitet från ortdrivning i underjordsgruvan. Detta kommer att kompenseras under 
resten av året eftersom malmbrytning från underjordiska strossar kommer att ske med 
full kapacitet. 

Fokus för den underjordiska gruvan har varit i den horisontella utvecklingen och 
förbättringen av gruvinfrastrukturen, till exempel ventilation, kommunikationssystem 
och avvattning. Malm från drift har bearbetats med malm från första nivån, dagbrott och 
gammalt lager. Brytningen av den första nivån började i slutet av juni. Dagbrottsdrift 
gjordes med liten volym i april och lagrad malm har matats till anrikningsverket. 

Den något försenade produktionen gjorde att intäkterna inte låg i nivå jämfört med 
planen. Försäljningen för andra kvartalet var 30 MSEK. 

Silver ekvivalent värden ( AgEq) kalkyleras med formeln: AgEq=Ag+(Au*Aueq faktor)+(Pb*Pbeq 
faktor)+(Zn*Zneq faktor).  
 
En eq faktor = (metallens enhets pris)/(Ag enhets pris). I beräkningen använda metallpriser var: Ag 14,99 $/Oz; 
Au 1.358 $/Oz; Pb 1.891 $/ton; Zn 2.602 $/ton. 

 

FINANSIELL STÄLLNING 

• Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 2019 till 8 MSEK (326) 

• Soliditeten uppgick till 38 % (62) 

• Koncernens eget kapital uppgick per 30 juni 2018 till 267 MSEK (362), vilket motsvarar 
1,98 Sek (2,77) per aktie. 
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Silvergruvans produktionsstart var försenad och kostnadsöverdrag hade en negativ påverkan 
i kassasituationen. 

För att stärka kassasituationen beslutade styrelsen att genomföra en riktad nyemission om 
4,2 miljoner aktier och konvertibler lån med ett nominellt värde om 15 MSEK. 

Under första halvåret uppgick investeringarna till 117 MSEK. Pengarna användes till 
gruvinvesteringar, anrikningsverket, vattenreningsverket, krossning och IT. 

 

SÄKERHET OCH MILJÖ 

The lost time injury frequency rate (LTIFR) eller antalet sjukdagar på grund av 
arbetsplatsolyckor per miljoner arbetstimmar uppgick till 11 inkluderat entreprenörer under 
konstruktionstiden. Dagar utan något tillbud var per den 30 juni 118. Bolagets mål är en 
LTIFR om 0. 

På gruvplatsen i Sotkamo Silver Oy brast en rörledning på grund av ett konstruktionsfel 
som resulterade i att vatten strömmade in i närliggande våtmark mellan anrikningsverket 
och sidobergområdet. Förhöjda koncentrationer av kväve, sulfat, zink, nickel och 
kadmium observerades i ett dike på gruvplatsen i miljöövervakningsproven. I sjön Pieni 
Tipasjärvi hittades inte förhöjda nivåer av dessa element. 

Den lokala företagsledningen informerade NTM-centralen den 19 juni 2019. Efter 
mottagandet av meddelandet noterade NTM-centralen emellertid att NTM-centralen 
kräver att anmälningar i framtiden skulle lämnas in omedelbart efter att likvärdig 
situationen upptäckts. Företagsledningen har vidtagit åtgärder.  

 

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN 

Årsstämma torsdagen den 11 april 2019 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut 
fattades vid stämman: 

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2018 
fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för år 2018. 
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2018. 

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Mauri Visuri, 
Jarmo Vesanto, Ilkka Tuokko, Matti Rusanen och Eeva-Liisa Virkkunen omvaldes till 
styrelseledamöter samt valdes Maria Neovius till styrelseledamot. Mauri Visuri omvaldes till 
styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor intill slutet av 
årsstämman 2020 med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig tills vidare. 

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedningens 
utseende fastställdes enligt styrelsens förslag. 

Stämman fastställde valberedningens förslag om styrelsens arvoden. 

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 
emittera nya aktier eller andra finansiella instrument. Bemyndigandet är begränsat till att högst 
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motsvara en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet, enligt 
bemyndigandet, motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. 

 

Förändringar i företagsledningen 

Chefen för geologi och gruvdrift Erkki Kuronen, utsågs till verkställande direktör för 
Sotkamo Silver Oy. 

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS 

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter rapportperiodens slut. 

 

AKTIER OCH AKTIEHANDEL 

Sotkamo Silver ABs aktier handlas 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 AB:s 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. 

 

 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 
Aktiepris SEK 3,70  3,85 3,90 
Kvotvärde SEK 1,37 1,37 1,37 
Market Cap. MSEK  499 504 510 
Antalet aktier 134 983 299 130 783 299 130 783 299 
Aktiekapital SEK 185 176 166 163 679 896 179 414 417 

 

RISKFAKTORER 

Finansiella och operationella risker har en påverkan på Bolagets verksamhet. Bolagets 
verksamhet måste vägas mot bakgrund av risker, komplikationer och tillkommande kostnader 
som gruvdrift och prospektering kan utsättas för. Bolaget kan kontrollera och agera mot dessa 
risker i varierande grad.  

För en mer detaljerad redogörelse av signifikanta risker och osäkerheter och hur Bolaget 
hanterar dessa hänvisas till Årsredovisningen för 2018 sid. 24–27. 
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FINANSIELL KALENDER  

• Bokslutskommuniké för 2018 publicerades den 22 februari 2019 
• Årsstämma för 2018 hölls den 11 april 2019 
• Q1 publicerades den 14 maj 2019 
• Q2 publicerades den 23 augusti 2019 
• Q3 publiceras den 15 november 2019 
• Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 14 februari 2020 

 

ÅRSREDOVISNING OCH FINANSIELLA RAPPORTER 

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

 
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer. 
 
Stockholm den 23 augusti 2019 
 
Sotkamo Silver AB (publ.) 
 
 
 
Styrelse och VD 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2019 2018 2019 2018 2018
Belopp i kSEK Q2 Q2 H1 H1 FY

Nettoomsättning 29 669 0 29 669 0 0
Övriga intäkter 115 31 182 54 119

0 0
Råvaror -34 311 0 -34 311 0 0
Övriga externa kostnader -8 441 -4 971 -17 529 -9 536 -22 987
Personalkostnader -6 766 -1 796 -8 555 -3 053 -9 001
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -12 667 -46 -16 094 -78 -21 934

Övriga rörelsekostnader -23 0 -23 0 -132

Rörelseresultat -32 424 -6 782 -46 661 -12 613 -53 935

Finansiella intäkter 2 737 3 297 8 803 13 079 9 206
Finansiella kostnader -6 120 -4 371 -13 322 -4 432 -18 251

Finansnetto -3 383 -1 074 -4 518 8 647 -9 045
Resultat efter finansiella poster -35 807 -7 856 -51 179 -3 966 -62 980

Skatt 0 0 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -35 807 -7 856 -51 179 -3 966 -62 980

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Totalresultat som kan återföras till årets resultat:

Omräkningsdifferenser 936 -122 1 477 581 634

Summa totalresultat -34 871 -7 978 -49 702 -3 385 -62 346

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -34 871 -7 978 -49 702 -3 385 -62 346

SUMMA -34 871 -7 978 -49 702 -3 385 -62 346

Resultat per aktie, vägt genomsnitt, SEK -0,26 -0,06 -0,38 -0,03 -0,49
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG
Belopp i kSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 27 222 49 014 24 851
Materiella anläggningstillgångar 526 755 201 540 405 870
Nyttjanderättstillgångar 97 036 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 17 813 413 14 371
Uppskjuten skattefordran 341 341 341
Summa anläggningstillgångar 669 167 251 307 445 432

Omsättningstillgångar
Lager 8 949 0 0
Övriga omsättningstillgångar 21 316 7 569 24 929
Likvida medel 8 357 326 297 122 697
Summa omsättningstillgångar 38 623 333 867 147 626
Summa tillgångar 707 790 585 174 593 059

Eget kapital och skulder
Eget kapital 266 753 362 030 304 952
Avsättningar 0 339 136
Långfristiga skulder 252 227 196 958 223 102
Leasingskulder 97 036 0 0
Kortfristiga skulder 91 774 25 846 64 869
Summa eget kapital och skulder 707 790 585 174 593 059
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2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
Belopp in kSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Operating income before tax -35 807 -3 966 -62 981

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av lager -8 949 0 0
Förändring av rörelsefordringar 2 754 2 178 -17 056
Förändring av rörelseskulder 25 431 18 591 56 644

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten 31 507 225 156 257 787

Årets kassaflöde -117 612 153 649 -44 086
Likvida medel vid periodens början 122 697 164 171 164 171
Valutakursdifferens 3 273 8 447 2 612

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 8 358 326 267 122 697

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från investeringsverksamheten -117 454 -75 491 -299 437

-50 901 -16 785 -42 024

Kassaflöde från den löpande verksamheten -31 665 3984 -2 436

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -15 094 -12 819 20 957

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
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Belopp i KSEK
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Omräknings-

differenser

Balanserat 
resultat inkl. 

Årets resultat
Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 163 680 171 257 -366 -6 052 328 519
Totalresultat
Totalresultat januari - december 2018 -62 980 -62 980
Summa totalresultat 0 0 0 -62 980 -62 980

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens 634 634
Summa övrigt totalresultat 0 0 634 0 634

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 21 162 0 0 36 897

Utgående eget kapital 2018-12-31 179 415 192 419 268 -69 032 303 070

Totalresultat
Totalresultat under rapportperioden -51 179 -51 179
Summa totalresultat 0 0 0 -51 179 -51 179

Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens 1 477 1 477
Summa övrigt totalresultat 0 0 1 477 0 1 477

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare
Nyemission 5 761 9 359 15 120
Emissionskostnader -1 734 -1 734
Summa transaktioner med aktieägare 5 761 7 625 0 0 13 386

Utgående eget kapital 2019-06-30 185 176 200 044 1 745 -120 211 266 753

KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
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RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG
MODERBOLAGET

2019 2018 2018
Belopp i kSEK H1 H1 FY

Övriga intäkter 214 901 5 413

Övriga externa kostnader -5 623 -4 539 -7 494
Personalkostnader -2 114 -2 518 -5 015
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 0 0 -21 749

Övriga rörelsekostnader 0 0 -128

Rörelseresultat -7 523 -6 156 -28 973

Finansiella intäkter 21 100 17 853 28 100
Finansiella kostnader -2 223 -895 -3 955

Finansnetto 18 877 16 958 24 145
Resultat efter finansiella poster 11 354 10 802 -4 828

Skatt 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 11 354 10 802 -4 828

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Totalresultat som kan återföras till årets resultat:

Omräkningsdifferenser 0 0 0

Summa totalresultat 11 354 10 802 -4 828

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 11 354 10 802 -4 828

SUMMA 11 354 10 802 -4 828
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VÄXELKURSER 

Till sammanställningen av Bolagets räkenskaper har följande växelkurser använts: 
  
 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 
Balansdagskurs SEK/EUR 10,5581 10,4213 10,2753 
Balansdagskurs SEK/USD 9,27 8,3596 8,971 
Genomsnittskurs SEK/EUR 
 
 

10,5145  9,8497 10,2620 

Omsättning per geografiskt område, 
MSEK 

Jan-Jun 2019 Jan-Jun 2018 FY 2018 

Finland, Zink-silverkoncentrat 5 0 0 
Sverige, Bly-silverkoncentrat 25 0 0 

 

ÖVRIG INFORMATION  

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 underrådande 
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. 

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG
MODERBOLAGET
Belopp i kSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 27 046 48 740 27 027
Materiella anläggningstillgångar 6 883 8 155 6 883
Aktier i dotterbolag 174 913 174 913 174 913
Finansiella anläggningstillgångar 389 519 296 916 312 279
Summa anläggningstillgångar 598 361 528 724 521 102

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 6 559 6 276 5 796
Likvida medelr 9 517 56 034 48 498
Summa omsättningstillgångar 16 076 62 311 54 295
Summa tillgångar 614 437 591 035 575 397

Eget kapital och skulder
Eget kapital 543 593 534 483 518 853
Avsättningar 0 338 136
Långfristiga skulder 68 496 53 151 53 496
Kortfristiga skulder 2 348 3 063 2 912
Summa eget kapital och skulder 614 437 591 035 575 397
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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 med undantag av nedan.  

IFRS 16 Leasing 

Från början av 2019 antog Sotkamo Silver IFRS 16 Leasing, och ersatte tidigare använda IAS 
17-leasingavtal och relaterade tolkningar. Bolaget tillämpar den förenklade metoden där ingen 
omräkning görs av informationen om jämförande perioder efteråt. 
IFRS 16 kommer att påverka nästan alla hyresavtal och hyror. Istället för att redovisa 
leasingavgiften som en driftskostnad, redovisas avtalet som en Nyttjanderättstillgång och en 
finansiell skuld, varför en avskrivning av tillgången samt en ränta på skulden kommer att 
beräknas och redovisas. 
EBITDA, räntekostnader och avskrivningar påverkas i totalresultatet och balansomslutningen och 
tillhörande nyckeltalberäkningar påverkas. EBITDA påverkas positivt medan soliditeten kommer 
att minska. 
Silvergrupprojektet har delvis finansierats genom leasing och delar av verksamheten har 
outsourcats, vilket har en stor påverkan på balansräkningen. 
Effekter på övergången i balansräkningen 
Sotkamo Silver har valt att rapportera övergången till den nya standarden med den förenklade 
metoden. I enlighet med den förenklade metoden har jämförelsesåret inte räknats om. Storleken 
på Nyttjanderättstillgångarna har värderats för att motsvara storleken på leasingskulden vid 
tidpunkten för övergången. Användningsrätten har fastställts med kunskap i efterhand om hur 
uppsägnings- och förlängningsklausulerna har tillämpats. Avtal om användningsrättigheter som är 
kortare än 12 månader eller som upphör inom 12 månader från övergångsdatum klassificeras 
som kortfristiga kontrakt och ingår därför inte i de redovisade skulderna eller 
Nyttjanderättstillgångarna. Dessutom har leasingavtal med ett anskaffningsvärde mindre än 5 000 
USD klassificerats som kontrakt med lågt värde och ingår inte i de redovisade skulderna eller 
användarrättigheterna. 
Under första halvåret 2019 har 11,1 MSEK av leasingkostnader omklassificerats från ”Övriga 
externa kostnader” i koncernens totalresultat till ”Avskrivningar” 7,9 MSEK och ”Finansiella 
kostnader” 3,2 MSEK. De justerade leasingtillgångarna den 1 januari 2019 var 72,3 MSEK och 
32,8 MSEK har förvärvats under första halvåret 2019. 

Intäktsredovisning, IFRS 15 

Intäkterna inkluderar försäljning av silverkoncentrat och biprodukter som rapporteras vid leverans 
till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Intäkter redovisas när väsentliga rättigheter och 
skyldigheter förknippade med äganderätten överlåtits till kunden. Äganderätten enligt gällande 
försäljningsvillkor överlåts när koncentratet anländer till kunden. Försäljning redovisas som 
verkligt värde på sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt, rabatter och 
valutakursdifferenser i försäljning i utländsk valuta. Det finns ingen koncernintern försäljning av 
varor. 
Koncernens koncentrat redovisas som intäkter vid kundens leverans. Intäkter för 
flotationskoncentrat beräknas på preliminära uppgifter om mängd koncentrat, metallinnehåll, 
metallpris och med avdrag för återbetalning för behandlingskostnader och föroreningsinnehåll. 
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Slutfakturering sker när alla inmatningsparametrar (koncentratkvantitet, metallinnehåll och pris, 
föroreningsinnehåll etc.) har fastställts. 
Intäkter från aktiviteter utanför ordinarie verksamhet redovisas som övriga intäkter. 

Lager 

Koncernens lager består huvudsakligen av koncentrat och malm. Varulager redovisas till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet bestäms med hjälp 
av den första in, först ut metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för koncentrat består av malm från 
egen gruva, direkta löner, andra direkta kostnader och hänförliga indirekta tillverkningskostnader 
inklusive hänförliga avskrivningar baserade på normal tillverkningskapacitet. Försäljningsvärdet 
är det uppskattade försäljningspriset för metallinnehåll i enlighet med tillämpliga försäljningsvillkor 
med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 

Avskrivningar av gruvtillgångar 

Avskrivningsperioder för beredningar, anläggningar och utrustning i gruvor beror på framtida 
malmutvinning och gruvans livslängd. Dessa uppskattningar är i sin tur till stor del beroende av 
malmreserver och följaktligen bland annat av förväntade framtida metallpriser. Det finns årliga 
produktionsplaner för gruvlivslivet baserat på malmreserver. Förändrade förhållanden kan 
innebära att den framtida avskrivningsgraden kommer att förändras. Avskrivningen görs i 
förhållande till malmuttaget.  
 
*Definitionen av nyckeltalen finns i Årsredovisningen 2018 sid. 65–66 

 

 

 

 


