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KVARTALSRAPPORT, FJÄRDE KVARTALET 2020  

 
 

FJÄRDE KVARTALET 2020 

• Intäkterna uppgick till 78 MSEK jämfört med 86 MSEK i Q4 2019 på grund av lägre 

silverhalt 

• EBITDA uppgick till 7 MSEK (5)  

• Rörelseresultatet uppgick till -16 MSEK (-32) 

• Likvida medel uppgick till 35 MSEK (30) 

• Investeringar uppgick till 14 MSEK (8) 

• Produktionen uppgick till ca. 349 000 (418 000) uns silver, 969 (1 022) uns guld, 330 

(337) ton bly, and 757 (611) ton zink, i koncentrat 

• Regionalförvaltningsverket beviljade miljötillstånd för Silvergruvan i december 2020.  

• Förvärv av gruvrättigheterna för Hietaharju och Peura-aho från Boliden som en del av 

genomförandet av den reviderade strategin 

Q1 – Q4 2020 

• Intäkterna uppgick till 366 MSEK (197) 

• EBITDA uppgick till 73 MSEK (8)  

• Rörelseresultatet uppgick till -10 MSEK (-75) 

• Resultat per aktie uppgick till -0.26 SEK (-0.75), -0.24 SEK (-0.75) efter utspädning  

• Investeringar uppgick till 32 MSEK (153) 

• Produktionen uppgick till 1 580 000 (1 000 000) uns silver, 3 965 (2 697) uns guld,    

1 532 (937) ton bly, och 3 254 (1 915) ton zink, i koncentrat 
 

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år. 



 

 

 

 

 

 

2 

 

VD ERKKI KURONEN  

Först vill jag uttrycka mitt uppriktiga och ödmjuka tack till alla anställda i företaget och våra 
leveratörer, "Silver Miners", för Ert arbete och bidrag. Ni har arbetat hårt och flitigt och visat 
beundransvärd professionalism och engagemang för att göra Silvergruvan till vad den är idag. 
Ni kan vara stolta över Er själva och den resa vi har gjort framtill idag. Detta gäller såväl det 
berörda kvartalet som hela året 2020 och tidigare. Ni är ett fantastiskt team. 

När jag tänker tillbaka på Q4 2020 inser jag hur många viktiga milstolpar vi uppnått. Ganska 
ofta i vardagens utför man bara och märker inte de slutförda uppgifterna, men när vi ser på 
prestationerna märker vi att vi verkligen gjort många viktiga jobb. Alla förberedelser för 
produktion på och runt 240-nivån och under 300-nivån, start av kärnborrningskampanjen som 
en del av P700-projektet, förvärv av gruvrättigheterna för Peura-aho- och Hietaharju-
gruvkoncessionerna från Boliden, lanseringen av den reviderade strategin och den första live-
streamen i företagets historia och det nya miljötillståndet för att bara nämna några. 

Allt ovan, enskilt och tillsammans, är viktiga prestationer och hörnstenar för vår framtida 
utveckling och framgång. Samtidigt har vi bibehållit hög prestanda idriftsäkerheten i vår 
koncentrationsanläggning. Online-tiden för kvarnen under Q4 var 94% och silveråtervinning till 
våra koncentrat var 86%. Vi har fortsatt att ha fokus på effektivisering av våra processer och 
metoder för att förbättra säkerhet och användbarhet. 

Kärnborrningskampanjen startades som en del av P700-projektet. Projektet fortsätter 2021 
och jag ser fram emot att arbeta för att förlänga gruvans livslängd. Malmsorteringen som är ett 
annat viktigt utvecklingsprojekt, har framskridit under fjärde kvartalet och arbetet kommer att 
fortsätta. Resultaten är i linje med förväntningarna, men malmsortering är fortfarande i 
pilotfasen och mycket arbete behövs för att göra det operativt. 

Vi har förberett gruvproduktionen i gruvans djupare nivåer genom att driva horisontella tunnlar 
som följer malmzonerna. Detta hade en inverkan på metallhalterna som i oktober och 
november var lägre än i genomsnitt men som återhämtade sig i december till genomsnittlig 
nivå. Silverproduktionen för rapporteringsperioden var ca. 350 kilo uns. Detta är i den nedre 
änden av intervallet 350-430 kilo uns, vilket har varit variationen i silverproduktionen under de 
senaste sex kvartalen, dvs. 390 kilo uns +/- 10% per kvartal. Volatiliteten hos metalhalterna är 
hög under en kort period men utjämnar sig bra under kvartals- eller årsperioden. 
Silverproduktion på 1,58 miljoner uns ligger väl inom produktionsvägledningen för hela året, 
som var 1,4 -1,7 miljoner uns. 

Lägre metallproduktion jämfört med föregående kvartal och Q4 2019 och den slutlig 
prisbestämningsmekanism påverkade våra intäkter som var 78 MSEK för rapportperioden och 
uppgick till 366 MSEK för helåret. Volatiliteten i produktionen och särskilt den slutliga 
prissättningsmekanismen har stark inverkan på intäkterna och finanserna i ett enda kvartal, 
medan årssiffrorna illustrerar företagets resultat mycket bättre. 

År 2019 var året för produktionsstart och ramp-up och år 2020 var året för stabilisering av 
produktionen och nu ser jag fram emot 2021 för att genomföra vår reviderade strategi och 
fortsätta med full ånga både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsprojekten. Att vara 
ansvarsfull och vara lokal. 

 

VERKSAMHETEN 

Sotkamo Silver driver silvergruvan i Sotkamo, Finland. Produktionen startade i mars 2019 och 

gruvan producerar silver, guld, zink och bly i koncentraten som säljs till ett smältverk. 

Dessutom innehar företaget gruv- och prospekteringsrätter till mineralfyndigheter i närheten 

av den nuvarande verksamheten i Sotkamo-regionen i Finland.  
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I slutet av fjärde kvartalet avstod företaget från sina undersökningstillstånd i Norge. Som en 

del av genomförandet av den reviderade strategin förvärvade företaget gruvrättigheterna för 

Hietaharju och Peura-aho nickel-koppar-platina-palladium-fyndigheter från Boliden. 

Försäljningen och överföringen av prospekteringslicenser och tillstånd i Tammerfors och 

Bergslagen till NewPeak Finland Oy och NewPeak Sweden Oy fortskred under perioden. 

 

 

Nyckeltal  Q4 2020 Q4 2019 FY 2020 FY2019 

Försäljning MSEK 78 86 366 197 

EBITDA MSEK 7 5 73 8 

Rörelseresultat (EBIT) MSEK -16 -32 -10 -75 

Soliditet (%) 32 31 32 31 

Kassalikviditet (%) 69 34 69 34 

Personal vid slutet av perioden 50 47 50  47 

Anrikade ton ca. 139 000 125 000 546 000 343 000 

Ingående silverhalt i verket 92 119 104 107 

     

Nettoomsättningen var 78 MSEK jämfört med 86 MSEK föregående år på grund av de lägre 

silverkvaliteterna i produktionen. Förberedelserna för gruvproduktionen i de djupare nivåerna 

av gruvan genom att driva horisontella tunnlar som följer malmzonerna hade en inverkan på 

kvarnkvaliteterna som var lägre än i genomsnitt i oktober och november men återhämtade sig 

i december till genomsnittlig nivå. Dessutom har malmen naturlig variation i kvaliteten. 

Övriga intäkter om 5 MSEK (0) inkluderar +5 MSEK (0) beräknad orealiserad slutlig 

försäljningsprisjustering för perioden. Det slutgiltiga försäljningspriset för silver och guld 

baseras på det genomsnittliga marknadspriset två månader efter leveransen, med avdrag för 

kundens smältverksavgift. 

Investeringar i den underjordiska gruvan, anrikningsverket, sorteringsmaskinen och miljön 

uppgick till 14 MSEK (8) under Q4 och 32 MSEK (153) under Q1-Q4 2020. P700-projektet 

startade också under fjärde kvartalet och kostnaderna ingår i periodens investeringar. 

 

PRODUKTION OCH VÄGLEDNING 

Under det fjärde kvartalet anrikades 139 000 (125 000) ton malm. Under Q4 producerade 
Bolaget ca. 349 000 (418 000) uns silver, 969 (1 022) uns guld, 330 (337) ton bly, och 757 
(611) ton zink i koncentrat. Som tidigare nämndes, var metallhalterna lägre än i 
referensperioden vilket resulterade i lägre metalproduktion i koncentrat.  

Från årets början har producerats 1 580 000 (1 000 000) uns silver, 3 965 (2 697) uns guld,    
1 532 (937) ton bly, och 3 254 (1 915) ton zink i koncentrat. Anrikade ton fram till slutet av Q4 
uppgick till ca. 546 000 (343 000). 

Den årliga produktionsguiden för 2021 är 1,45 – 1,75 miljon uns silver.  
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FINANSIELL STÄLLNING 

• Koncernens likvida medel uppgick till 35 MSEK (30)  

• Koncernens soliditet uppgick till 32% (31)  

• Koncernens egna kapital uppgick till 212 MSEK (260), vilket motsvarar 1.18 SEK (1.62) 

per aktie och 1.11 SEK (1.62), efter utspädning 

Avsättningen på 41 MSEK (30) i koncernbalansräkningen består av Asset Retirement 

Obligation (ARO), vilket belopp har uppdaterats baserat på de uppdaterade tillståndskraven. 

Bolaget har klassificerat koncerninterna lån som nettoinvesteringslån under Q4. Enligt IFRS 

redovisningsregler har valutakursförändringseffekten av koncerninterna kapitallån bokförts 

direkt till eget kapital från och med fjärde kvartalet och påverkar inte finansiella kostnader och 

resultaträkning. 

Refinansiering av den nuvarande skuldstrukturen, som tillkännagavs i Q3-rapporten, pågår 

och förväntas genomföras i mars-april 2021. Bolaget ser att den nuvarande verksamheten och 

metallmarknadsprisutvecklingen kan möjliggöra en ny långsiktig finansiering.  

 

SÄKERHET OCH MILJÖ 

The lost time injury frequency rate (LTIFR) eller antalet sjukdagar på grund av 

arbetsplatsolyckor per miljoner arbetstimmar uppgick till 13 (13) vid periodens slut, inkluderat 

entreprenörer. Sotkamo Silver har startat ett säkerhetsutvecklingsprogram under början av 

2020 som har som mål att stärka och uppmuntra säkerhetskulturen i den egna organisationen 

och inom entreprenörerna. Bolagets långsiktiga mål är en LTIFR om noll.  

 

Regionförvaltningsverket beviljade uppdaterat miljötillstånd för silvergruvan i december 2020. 

 

PERSONAL 

Koncerns anställda uppgick till 50 (47) i slutet av december och 90 (65) anställda av 

leverantörer i gruva och laboratorium. 

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 

9 februari 2021 kom Sotkamo Silver överens med konvertibelinnehavaren Formue Nord 

Markedsneutral A/S om att ändra villkoren för Bolagets utestående konvertibler 2019/2020 på 

15 miljoner kronor. I samband med avtalet om ändring av villkoren begärde innehavaren en 

konvertering av alla utestående konvertibler till aktier. Det kommer att finnas 4 541 051 nya 

aktier och det totala antalet aktier kommer att vara 184 518 783 efter konverteringen och 

registreringsprocessen för de nya aktierna. 

Sotkamo Silver har också ett konvertibelt lån på 5,1 MEUR som förfaller till betalning 

september 2022. Efter att konverteringen av den 15 MSEK konvertibeln och registreringen av 

aktierna kommer den uppdaterade konverteringskursen för 5,1 MEUR konvertibeln att vara 

0,3961 EUR per aktie som följd av ökat antal aktier. 
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AKTIER OCH AKTIEHANDEL 

Den 31 december 2020 uppgick Sotkamo Silver AB:s aktiekapital till 246 901 555 SEK, antalet 

aktier uppgick till 179 977 732. 

Sotkamo Silver AB har i maj 2020 emitterat 11 246 583 teckningsoptioner, som ger 

innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Sotkamo Silver till en teckningskurs om 2,00 SEK. 

Den slutliga EUR-teckningskursen för teckning av nya aktier kommer att fastställas den 30 

april 2021. Teckning och samtidig kontant betalning för nya aktier kommer att ske under 

perioden 1 maj 2021 till 28 maj 2021. Ifall av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer 

aktiekapitalet att öka med 15 428 568,84 SEK till 262 330 123,52 SEK och antalet aktier 

kommer att öka med 11 246 583 aktier till 191 224 315 aktier. 

Sotkamo Silver AB:s 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 nummer A0MMF4 och ISIN-numret är detsamma som på NGM 

Equity i Stockholm; SE0001057910. 

Antalet omsatta aktier på NGM Sverige och Nasdaq HEL Finland under juli-september var 

119 263 435 (42 950 431). 

Aktiedata Q4 2020 Q4 2019  

Aktiepris SEK 3.14 4.04  

Högsta aktiepris SEK, 

under perioden 
3.57 5.00  

Lägsta aktiepris SEK, under 

perioden 
2.63 3.31  

Kvotvärde SEK 1.37 1.37  

Market Cap. MSEK  565 545  

Antalet aktier 179 977 732 134 983 299  

Aktiekapital SEK 246 901 555 185 176 166  

 

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.  

Riskfaktorerna beskrivs i Årsredovisningen för 2019 sid. 26–27. 

 

COVID-19 UPPDATERING 

Vid tidpunkten för publiceringen av denna rapport har Sotkamo Silver-verksamhet, inklusive 

gruvdrift, produktion och leveranser, knappast haft några effekter av Covid-19. Utvecklingen 

av malmsorteringen har dock försenats på grund av restriktioner för resor och besök. 
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Ifall Covid-19 uppträder bland Bolagets eller partners personal i tillägg till utveckling av 

silverpriset  kan Bolaget uppleva svårigheter att driva Silvergruvan, och i framtiden skulle 

Sotkamo Silver inte kunna bedriva sin verksamhet lika effektivt som tidigare och därmed kan 

företaget tillfälligt behöva stänga delar av sin verksamhet. 

Bolaget har vidtagit åtgärder för att säkerställa att riskerna med Covid-19 kan minimeras. 

Dessa inkluderar exempelvis åtgärder för att minimera onödiga kontakter mellan de anställda 

och beredskap för störningar i leveranser av tjänster och varor samt planering för att ersätta 

de anställdas frånvaro på grund av sjukdom eller karantänåtgärder på grund av exponeringen 

för Covid-19. Hittills har samhället runt Silvergruvan haft mycket låg incidentfrekvens av 

COVID-19-fall. Även efter att vaccineringar har påbörjats måste Bolaget fortfarande hållas alert 

och se till att anställda och deras familjer håller sig säkra och att epidemin kan övervinnas. 

 
REFINANSIERING 
 

Förberedelserna för olika refinansieringsalternativ av den nuvarande skuldstrukturen, som 

tillkännagavs i Q3-rapporten, pågår och förväntas genomföras i mars-april 2021. Den 

nuvarande verksamheten och utvecklingen av metallmarknadspriser ger goda skäl för 

refinansiering. 

 
FINANSIELL KALENDER  
 

• Årsredovisning       Mars 2021 

• Q1                    22 april 2021 

• Q2               15 juli 2021 

• Q3                     15 oktober 2021 

• Q4 2021          17 februari 2022 

 

FINANCIAL RAPPORTER  

 

Rapporterna finns tillgängliga på företagets hemsida: www.silver.fi/sv/investerare 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisorer. 

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta 

versionerna. 

Stockholm den 17 februari 2021 

 

Styrelse och VD för Sotkamo Silver AB (publ.) 

 

http://www.silver.fi/sv/investerare
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2020 2019 2020 2019

Belopp i MSEK Q4-20 Q4-19 FY20 FY19

Nettoomsättning 78,1 85,8 365,5 197,1

Förändring av färdigvarulager 1,1 -1,4 -1,9 1,2

Övriga intäkter 5,0 0,2 11,6 0,8

Råvaror -52,7 -54,7 -211,7 -122,0

Övriga kostnader -15,2 -14,6 -51,7 -45,3

Personalkostnader -9,9 -10,0 -38,5 -24,0

EBITDA 6,5 5,4 73,4 7,9

Avskrivningar och nedskrivningar -22,6 -37,2 -83,0 -82,9

Rörelseresultat -16,1 -31,8 -9,6 -75,0

Finansiella intäkter 0,1 -11,0 6,8 4,1

Finansiella kostnader -7,6 -7,1 -40,7 -26,6

Ränta leasingskuld -0,6 -0,8 -2,9 -3,6

Finansnetto -8,1 -18,9 -36,7 -26,0

Resultat efter finansiella poster -24,2 -50,7 -46,4 -101,1

Skatt 0,0 0,0 -0,3 0,0

PERIODENS RESULTAT -24,2 -50,7 -46,7 -101,1

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Totalresultat som kan återföras till periodens resultat:

Omräkningsdifferenser -11,7 9,0 -12,1 3,2

Summa totalresultat -35,9 -41,7 -58,8 -97,8

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -35,9 -41,7 -58,8 -97,8

SUMMA -35,9 -41,7 -58,8 -97,8

Resultat per aktie, SEK -0,13 -0,38 -0,26 -0,75

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,13 -0,38 -0,24 -0,75
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 31.12.2020 31.12.2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 0,1

Materiella anläggningstillgångar 521,2 555,4

Nyttjanderättstillgångar 49,2 71,7

Finansiella anläggningstillgångar 10,7 20,0

Uppskjuten skattefordran 0,0 0,3

Summa anläggningstillgångar 581,2 647,6

Omsättningstillgångar

Lager 3,9 5,9

Kundfordringar 27,5 14,7

Övriga omsättningstillgångar 10,1 10,5

Likvida medel 35,4 29,6

Summa omsättningstillgångar 76,9 60,7

Summa tillgångar 658,0 708,3

Eget kapital

Aktiekapital 246,9 185,2

Övrigt tillskjutet kapital 190,7 200,0

Balanserat resultat -178,7 -65,5

Periodens resultat -46,7 -101,1

Summa eget kapital 212,2 218,6

Skulder

Avsättningar 41,2 29,5

Långfristig upplåning 245,3 222,7

Långfristiga leasingskulder 30,4 51,5

Kortfristig upplåning 15,0 40,9

Kortfristiga leasingskulder 22,9 22,9

Leverantörskulder och övriga skulder 91,2 122,2

Summa skulder 445,9 489,7

Summa eget kapital och skulder 658,0 708,3

Soliditet % 32,2 % 30,9 %

Kassalikviditet % 68,7 % 33,6 %

Eget kapital per aktie, SEK 1,18 1,62

Eget kapital per aktie, efter utspädning, SEK 1,11 1,62
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

1.1.2020- 1.1.2019-

Belopp in MSEK 31.12.2020 31.12.2019

Den löpande verksamheten

Periodens resultat -46,7 -101,1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 107,7 107,1

Betalda räntor -24,6 -30,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital
36,3 -24,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av lager 1,9 -5,9

Förändring av rörelsefordringar -4,7 1,6

Förändring av rörelseskulder -31,4 58,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,0 30,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -31,7 -152,7

Nyemission 61,7 15,1

Betalda emissionskostnader -9,3 -1,7

Amortering av leasingskuld -21,1 -18,4

Förändringar i lån 5,3 34,1

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten 36,6 29,1

Periodens kassaflöde 7,0 -93,5

Likvida medel vid periodens början 29,6 122,7

Valutakursdifferens -1,2 0,4

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 35,4 29,6
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KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK Aktie-

kapital

Omräknings-

differenser

Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 1.1.2019 179,4 0,3 303,1

Resultat under perioden -101,1

Resultat summa under perioden -101,1

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens 3,2 3,2

Summa övrigt totalresultat 0,0 3,2 3,2

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission 5,8 15,1

Emissionskostnader -1,7

Summa transaktioner med aktieägare 5,8 0,0 13,4

Utgående eget kapital 31.12.2019 185,2 3,5 218,6

Resultat under perioden -46,7

Resultat summa under perioden -46,7

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens -12,1 -12,1

Summa övrigt totalresultat 0,0 -12,1 -12,1

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission 61,7 61,7

Emissionskostnader -9,3

Summa transaktioner med aktieägare 61,7 0,0 52,4

Utgående eget kapital 31.12.2020 246,9 -8,6 212,2
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MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2020 2019

Belopp i MSEK FY FY

Nettoomsättning 0,0 0,0

Övriga intäkter 0,0 17,6

Råvaror -0,4 0,0

Övriga kostnader -8,2 -6,4

Personalkostnader -8,0 -8,8

EBITDA -16,5 2,3

Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 -27,2

Rörelseresultat -16,5 -24,9

Finansiella intäkter 37,3 29,6

Finansiella kostnader -26,4 -6,2

Finansnetto 10,9 23,3

Resultat efter finansiella poster -5,6 -1,6

Skatt 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT -5,6 -1,6

MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 31.12.2020 31.12.2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Aktier i dotterbolag 174,9 174,9

Finansiella anläggningstillgångar 414,2 402,3

Summa anläggningstillgångar 589,1 577,2

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 51,9 23,3

Likvida medel 5,0 1,3

Summa omsättningstillgångar 56,9 24,5

Summa tillgångar 646,0 601,8

Eget kapital och skulder

Eget kapital 577,5 530,7

Långfristiga skulder 51,2 53,2

Kortfristiga skulder 17,3 17,8

Summa eget kapital och skulder 646,0 601,8
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VÄXELKURSER 

Till sammanställningen av Bolagets räkenskaper har följande växelkurser använts: 

 31.12.2020 31.12.2019 

Balansdagskurs SEK/EUR 10.0375 10.4336 

Balansdagskurs SEK/USD 8.1886   9.3171 

Genomsnittskurs SEK/EUR 10.4867 10.5892  

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. 

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 för 2019 utom om klassificering 

av koncerninterna kapitallån, som har klassificerats som nettoinvesteringslån enligt IFRS-

konsolidering. Bolaget har klassificerat koncerninterna kapitallån som 

nettoinvesteringslån under Q4 2020. Enligt IFRS redovisningsregler bokförs 

valutakursförändringseffekten av koncernlån direkt till eget kapital från och med fjärde 

kvartalet och påverkar inte finansiella kostnader och intäkter. påstående.  

 

Intäktsredovisning, IFRS 15 

Koncernens intäkter består främst av försäljning av silverkoncentrat och biprodukter. 

Försäljning redovisas som intäkter när kontrollen över koncentratet överförs till kunden, vilket 

det anses ha gjort när koncentratet har transporterats och mottagits av kunden. Då avtalen 

innehåller flera prestationsåtaganden fördelas transaktionspriset till varje separat 

prestationsåtagande baserat på deras fristående försäljningspriser. 

För intäkter relaterade till flotationskoncentratet beräknas transaktionspriset på preliminära 

uppgifter om mängden koncentrat, metallinnehåll, metallpris och minusåterbetalning för 

behandlingskostnader och förorenande innehåll. Slutlig fakturering inträffar när alla 
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ingångsparametrar (koncentratkvantitet, metallinnehåll och pris, föroreningsinnehåll etc.) har 

fastställts. Eventuella förändringar i mängden koncentrat och metallinnehåll vid slutfakturering 

redovisas som nettoomsättning. 

Silverkoncentrat säljs vanligtvis via avtalspris, vilket innebär att det slutliga priset bestäms av 

noterade marknadspriser under en viss period efter det faktiska försäljningsdatumet. När det 

gäller dessa försäljningar måste koncernen uppskatta transaktionspriset som ska erhållas vid 

försäljningsdagen med tanke på relevanta råvarumarknadspriser. Justeringar på grund av 

förändringar i noterade råvarupriser görs fram till datum för slutlig prissättning. Denna 

justeringsmekanism är baserad på råvarans marknadspris, varvid värdeförändringarna inte 

anses utgöra intäkter från avtal med kunder. Förändringarna i verkligt värde redovisas i övriga 

rörelseintäkter / kostnader. 

Intäkter från aktiviteter utanför ordinarie verksamhet redovisas som övriga intäkter. 

Varulager 

Koncernens lager består huvudsakligen av koncentrat och malm. Varulager redovisas till det 

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet bestäms med 

den första in, först ut metoden (FIFO). Anskaffningsvärdet för koncentrat består av malm från 

egen gruva, direkta löner, andra direkta kostnader och hänförliga indirekta 

tillverkningskostnader, inklusive hänförliga avskrivningar baserade på normal 

produktionskapacitet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset för 

metallinnehåll i enlighet med tillämpliga försäljningsvillkor med avdrag för tillämpliga rörliga 

försäljningskostnader. 

Verkligt värde på finansiella instrument och kundfordringar 

För andra finansiella instrument är det redovisade värdet en rimlig uppskattning av verkligt 

värde. Det verkliga värdet på inbäddade derivat finns i Nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. 

Den 31 december 2020 uppgår verkligt värde på kundfordringar till 28 MSEK (15) och 

redovisas i posten Kundfordringar i omsättningstillgångar i balansräkningen. Om det skulle ha 

skett några förändringar redovisas värdena i övriga rörelseintäkter / kostnader i koncernens 

resultaträkning. Verkligt värde på kundfordringar finns i Nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. 

DEFINITION AV NYCKELTAL 

EBITDA, Earnings Before Interest and depreciations, Rörelseresultatet med 

före avskrivningar och nedskrivningar 

EBIT, Earnings Before Interest är detsamma som Rörelseresultatet 

Soliditet (%), Det egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna 

Resultat per aktie SEK, Resultatet dividerat med antalet aktier 

Kassalikviditet (%), Kortfristiga tillgångar minus lager i relation till de kortfristiga 

skulderna 

LTIFR, (Lost time injury frequency rate) med betydelsen sjukfrånvaro i dagar på 

grund av arbetsplatsolycka per miljoner arbetade timmar 

Uns, är troy uns, dvs 31,1035 gram 


