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KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2021  

 

 

FÖRSTA KVARTALET 2021 

• Intäkterna uppgick till 95 MSEK jämfört med 91 MSEK i Q1 2020  

• EBITDA uppgick till 14 MSEK (8)  

• Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK (-11) 

• Likvida medel uppgick till 26 MSEK (10) 

• Investeringar uppgick till 8 MSEK (9) 

• Produktionen uppgick till ca. 344 000 (391 000) uns silver, 707 (998) uns guld, 309 

(462) ton bly, and 664 (958) ton zink, i koncentrat 

• Det omförhandlade säkrade obligationslånet om 13,2 MEUR stärkt Bolagets position 

och förmåga att genomföra P700 och andra utvecklingsprojekt 

• Riktad nyemission av 5 533 324 nya aktier (motsvarar ca. 16.6 MSEK av nya kapital) 

genomförd i mars 2021 
 

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år. 
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VD ERKKI KURONEN  

I slutet av förra året uppgav vi P700-projektet som en av hörnstenarna i vår utveckling. P700-
kärnborrningsprogrammet på nästan 5 000 meter slutfördes under rapporteringsperioden. 
Resultaten kommer att användas för att uppdatera geologi- och malm modellen för 
gruvplanering och uppskattning av mineraltillgångar och malmreserver. Vi har också stärkt vårt 
geologiteam. 

Vardagslivet i Silvergruvan handlar om produktion. Vår nya Chief Operating Officer Mikko 
Jalasto startade i början av året. Han har tagit en snabb start och har initierat flera 
arbetsströmmar för att förbättra rutinerna för att säkerställa sömlöst samarbete mellan 
företagets olika funktioner och säkerställa effektiv användning av befintliga data för att hantera 
och styra den dagliga produktionen. Jag ser fram emot resultatet av projekten som kommer 
att föra företagets resultat till nästa nivå. 

Ett annat nyckelprojekt har varit malmsortering, som vi har avancerat. Pilotprovningen av 
malmsorteringen har kommit framåt och vi går över till den fas där planering för fullskalig 
produktion kan startas. Vi har nu testat malmsorterare både på sommaren och i hårda 
vinterväder och fått värdefull erfarenhet. Tester har också inkluderat längre perioder där 
material har bearbetats i flera dagar till lager och vi har kunnat anrika sorterat material genom 
anrikningsverket. Vi har uppnått riktade kapacitet som ton per timme genomströmning. Flera 
test har utförts för att bestämma rätt parametrar för sortering och för att optimera 
metallåtervinning och maskinens kapacitet. 

Våra intäkter uppgick till 95 MSEK vilket var bättre än jämförelseperioden Q1 / 2020 och 
betydligt bättre än Q4 / 2020. Vi mötte höga variationer av metall mängder som påverkade 
negativt för producerade metall uns och ton. Silverproduktionen under första kvartalet låg i den 
långa delen av det långsiktiga intervallet. Hög varians är en del av naturen, men jag är 
övertygad om att teamet också har tagit det som en möjlighet att lära sig och förbättra, det 
slutliga målet är bättre förutsägbarhet och därmed bättre lönsamhet. Jag önskar all solig vår 
och sommar. 

 

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.  

 

 

Nyckeltal  Q1 2021 Q1 2020 FY 2020  

Försäljning MSEK 95 91 366  

EBITDA MSEK 14 8 73  

Rörelseresultat (EBIT) MSEK -6 -11 -10  

Soliditet (%) 36 31 32  

Kassalikviditet (%) 85 31 69  

Personal vid slutet av perioden 51 44 50  

Anrikade ton ca. 139 000 129 000 546 000  

Ingående silverhalt i verket 91 110 104  
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Nettoomsättningen var 95 MSEK jämfört med 91 MSEK föregående år på grund av de lägre 

silverkvaliteterna i produktionen vilket var kompenserad av högre silver priset.  

Anrikat malmton och anrikningsverkets utnyttjandegrad var på budgeterad nivå. Den 

genomsnittliga silverkvaliteten i malm var lägre än under jämförelseperioden. Gruvplanen och 

den starka variationen mellan hålrummen påverkar kvartalsproduktionen vilket effektivt släpper 

ut under längre tid. 

Övriga intäkter och kostnader inkluderar -2 MSEK (0) beräknad orealiserad slutlig 

försäljningsprisjustering på grund av en liten sänkning av metallpriset efter översynsperioden. 

Det slutgiltiga försäljningspriset för silver och guld baseras på det genomsnittliga 

marknadspriset två månader efter leveransen, med avdrag för kundens smältverksavgift. 

De finansiella intäkterna under jämförelseperioden Q1 2020 var betydligt högre på grund av 

orealiserad valutavinst på koncerninterna kapitallån. Bolaget har klassificerat koncerninterna 

kapitallån som nettoinvesteringslån under Q4 2020 och sedan dess har 

valutakursförändringens effekter av koncerninterna kapitallån bokförts direkt till eget kapital 

och det påverkar inte finansiella intäkter och kostnader. 

Investeringar i den underjordiska gruvan, anrikningsverket, sorteringsmaskinen och miljön 

uppgick till 9 MSEK (9) under Q1. P700-projektet’s prospektering kostnaderna ingår i 

periodens investeringar. 

 

PRODUKTION OCH VÄGLEDNING 

Under det första kvartalet anrikades 139 000 (129 000) ton malm. Under Q1 producerade 
Bolaget ca. 344 000 (391 000) uns silver, 707 (998) uns guld, 309 (462) ton bly, och 664 (958) 
ton zink i koncentrat. Som tidigare nämndes, var metallhalterna lägre än i referensperioden 
vilket resulterade i lägre metalproduktion i koncentrat.  

Företagets produktionsvägledning för 2021 kvarstår oförändrad och i enlighet med den 
förväntar vi oss att producera 1,45 - 1,75 miljoner uns silver år 2021.  

 

FINANSIELL STÄLLNING 

• Koncernens likvida medel uppgick till 26 MSEK (21)  

• Koncernens soliditet uppgick till 36 % (31)  

• Koncernens egna kapital uppgick till 235 MSEK (223), vilket motsvarar 1.24 SEK (1.24) 

per aktie och 1.17 SEK (1.24), efter utspädning 

Refinansieringsprojektet genomfördes under perioden. Resultatet av projektet bestod av 

följande tre åtgärder: 

9 februari 2021 kom Sotkamo Silver överens med konvertibelinnehavaren Formue Nord 

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

totalt 15 MSEK. I samband med avtalet om ändringen begärde den konvertibla innehavaren 

en konvertering av alla utestående konvertibler till aktier. 

Den 22 mars 2021 genomförde styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ), baserat på 

bemyndigandet från årsstämman den 2 april 2020, en riktad nyemission av 5 533 324 aktier 
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till en teckningskurs om 3,00 SEK. Genom den riktade nyemissionen erhöll företaget intäkter 

om cirka 16,6 MSEK före transaktionskostnader. 

Den 22 mars 2021 godkände Sotkamo Silver Oy de omförhandlade villkoren för sina 

13,200,000 EUR Senior Secured Fixed Rate Rate 2018 (ISIN: FI4000315379). Som ett resultat 

skjuts upp företagets skyldighet att samla in pengar till ett pantsatt konto för återbetalningar så 

att de nya betalningsdagarna och beloppen är följande: 1,350,000 EUR på 31 december 2021 

och 1,350,000 EUR den 31 mars 2022. Den nya slutliga förfallodagen är den 27 juni 2022 

istället för den 27 mars 2022. 

 

SÄKERHET OCH MILJÖ 

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

arbetsplatsolyckor per miljoner arbetstimmar uppgick till 24 (10) vid periodens slut, inkluderat 

entreprenörer. Som referens motsvarar LTIFR på 24 sex ”lost time injuries” (LTI) inom 12 

månader. Sotkamo Silver har fortsattt ett säkerhetsutvecklingsprogram under 2021 som har 

som mål att stärka och uppmuntra säkerhetskulturen i den egna organisationen och inom 

entreprenörerna. Bolagets långsiktiga mål är en LTIFR om noll.  

 

PERSONAL 

Koncerns anställda uppgick till 51 (44) i slutet av december och 104 (77) anställda av 

leverantörer i gruva och laboratorium. 

 

BOLAGSSTÄMMA 

Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman: 

Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 

fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för år 

2020. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020. 

Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Jarmo 

Vesanto, Ilkka Tuokko, Eeva-Liisa Virkkunen, Sixten Sunabacka och Karri Alameri 

omvaldes till styrelseledamöter samt valdes Kimmo Luukkonen till styrelseledamöter. 

Eeva-Liisa Virkkunen valdes till styrelsens ordförande.   

Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor intill slutet 

av årsstämman 2022 med auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig 

tills vidare. 

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 

Den 23 april 2021 gjorde företaget ett pressmeddelande för att informera om att 

silverproduktionen sedan produktionsstart har överstigit 3 miljoner uns. Samtidigt avslöjades 

de producerade silverunse under Q1 och den årliga produktionsanvisningen omarbetades. 

Silverproduktionen under de första tre veckorna i april har varit 97 000 uns. 
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Företaget har ordnat en garanti för det 5,9 MEUR pant som krävs för det uppdaterade 

miljötillståndet. 

 

AKTIER OCH AKTIEHANDEL 

Den 31 mars 2021 uppgick Sotkamo Silver AB:s aktiekapital till 253 131 173 SEK, antalet 

aktier uppgick till 184 518 783. 

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 och antalet aktier kommer att öka med 11 246 

583 aktier. 

Den 22 mars 2021 Bolaget genomförde en riktad nyemission av 5 533 324 nya aktier 

(motsvarar ca. 16.6 MSEK av ny kapital) som ska registreras i Bolagsverket i april. 

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 januari - mars var 

139 602 123 (49 190 209). 

Aktiedata Q1 2021 Q1 2020 2020-12-31  

Aktiepris SEK 3.20 2.62 3.14  

Högsta aktiepris SEK, 

under perioden 
5.53 4.45 3.57  

Lägsta aktiepris SEK, under 

perioden 
3.00 1.60 2.63  

Kvotvärde SEK 1.37 1.37 1.37  

Market Cap. MSEK  565 354 565  

Antalet aktier 184 518 783 134 983 299 179 977 732  

Aktiekapital SEK 253 131 173 185 176 166 246 901 555  

 

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 2020 sid. 26–27. 
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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. 

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. 

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. 

 
 
FINANSIELL KALENDER  
 

• 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 29 april 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

2021 2020 2020

Belopp i MSEK Q1-21 Q1-20 FY20

Nettoomsättning 95,1 90,6 365,5

Förändring av färdigvarulager 0,9 -3,3 -1,9

Övriga intäkter -1,7 0,1 11,6

Råvaror -54,2 -56,5 -211,7

Övriga kostnader -15,8 -12,9 -51,7

Personalkostnader -10,2 -9,6 -38,5

EBITDA 14,1 8,4 73,4

Avskrivningar och nedskrivningar -20,2 -19,8 -83,0

Rörelseresultat -6,1 -11,5 -9,6

Finansiella intäkter 0,1 27,7 6,8

Finansiella kostnader -6,6 -11,0 -40,7

Ränta leasingskuld -0,5 -0,8 -2,9

Finansnetto -7,0 15,9 -36,7

Resultat efter finansiella poster -13,1 4,4 -46,4

Skatt 0,0 0,0 -0,3

PERIODENS RESULTAT -13,1 4,4 -46,7

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Totalresultat som kan återföras till periodens resultat:

Omräkningsdifferenser 5,2 0,3 -12,1

Summa totalresultat -7,9 4,7 -58,8

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -7,9 4,7 -58,8

SUMMA -7,9 4,7 -58,8

Resultat per aktie, SEK -0,07 0,03 -0,26

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,06 0,03 -0,24
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 0,1 0,0

Materiella anläggningstillgångar 525,5 581,1 521,2

Nyttjanderättstillgångar 44,5 82,0 49,2

Finansiella anläggningstillgångar 12,6 7,5 10,7

Summa anläggningstillgångar 582,5 670,8 581,2

Omsättningstillgångar

Lager 4,9 2,8 3,9

Kundfordringar 28,8 12,7 27,5

Övriga omsättningstillgångar 9,3 17,3 10,1

Likvida medel 26,0 9,5 35,4

Summa omsättningstillgångar 69,0 42,3 76,9

Summa tillgångar 651,6 713,1 658,0

Eget kapital

Aktiekapital 260,7 185,2 246,9

Övrigt tillskjutet kapital 207,6 200,0 190,7

Balanserat resultat -220,2 -166,3 -178,7

Periodens resultat -13,1 4,4 -46,7

Summa eget kapital 235,1 223,3 212,2

Skulder

Avsättningar 42,0 28,5 41,2

Långfristig upplåning 250,1 285,8 245,3

Långfristiga leasingskulder 25,8 47,3 30,4

Kortfristig upplåning 0,0 0,0 15,0

Kortfristiga leasingskulder 22,9 24,5 22,9

Leverantörskulder och övriga skulder 75,7 103,6 91,2

Summa skulder 416,5 489,8 445,9

Summa eget kapital och skulder 651,6 713,1 658,0

Soliditet % 36,1 % 31,3 % 32,2 %

Kassalikviditet % 84,7 % 38,1 % 68,7 %

Eget kapital per aktie, SEK 1,24 1,24 1,18

Eget kapital per aktie, efter utspädning, SEK 1,17 1,24 1,11
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KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Omräknin

gs-

differens

er

Bal inkl. 

Årets 

resultat

Totalt 

eget 

kapital

Ingående eget kapital 1.1.2020 185,2 200,0 3,5 -170,1 218,6

Resultat under perioden -46,7 -46,7

Resultat summa under perioden -46,7 -46,7

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens -12,1 -12,1

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

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission 61,7 61,7

Emissionskostnader -9,3 -9,3

Summa transaktioner med aktieägare 61,7 -9,3 0,0 0,0 52,4

Utgående eget kapital 31.12.2020 246,9 190,7 -8,6 -216,8 212,2

Resultat under perioden -13,1 -13,1

Resultat summa under perioden -13,1 -13,1

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens 5,2 5,2

Summa övrigt totalresultat 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission och konversion av konvertibelt lån 13,8 17,8 31,6

Emissionskostnader -0,9 -0,9

Summa transaktioner med aktieägare 13,8 16,9 0,0 0,0 30,7

Utgående eget kapital 31.3.2021 260,7 207,6 -3,4 -229,9 235,1
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

1.1.2021- 1.1.2020- 1.1.2020-

Belopp in MSEK 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020

Den löpande verksamheten

Periodens resultat -13,1 4,4 -46,7

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24,3 2,2 107,7

Betalda räntor -16,0 -15,8 -24,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital
-4,7 -9,2 36,3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av lager -1,0 3,1 1,9

Förändring av rörelsefordringar -2,3 -4,8 -4,7

Förändring av rörelseskulder -4,3 -1,6 -31,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,4 -12,6 2,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,0 -8,5 -31,7

Nyemission 31,6 0,0 61,7

Betalda emissionskostnader -0,9 0,0 -9,3

Amortering av leasingskuld -5,2 -5,3 -21,1

Förändringar i lån -15,0 5,7 5,3

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,5 0,4 36,6

Periodens kassaflöde -10,0 -20,7 7,0

Likvida medel vid periodens början 35,4 29,6 29,6

Valutakursdifferens 0,6 0,5 -1,2

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 26,0 9,5 35,4
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MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2021 2020 2020

Belopp i MSEK Q1 Q1 FY

Nettoomsättning 0,0 0,1 0,0

Övriga intäkter 0,6 4,1 0,0

Råvaror 0,0 0,0 -0,4

Övriga kostnader 0,9 -2,8 -8,2

Personalkostnader -4,0 -1,2 -8,0

EBITDA -2,4 0,2 -16,5

Avskrivningar och nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat -2,4 0,2 -16,5

Finansiella intäkter 9,1 36,9 37,3

Finansiella kostnader 6,8 -4,8 -26,4

Finansnetto 15,8 32,1 10,9

Resultat efter finansiella poster 13,4 32,3 -5,6

Skatt 0,0 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 13,4 32,3 -5,6

MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Aktier i dotterbolag 174,9 174,9 174,9

Finansiella anläggningstillgångar 422,5 429,3 402,3

Summa anläggningstillgångar 597,4 604,2 577,2

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 75,5 34,5 23,3

Likvida medel 4,5 0,7 1,3

Summa omsättningstillgångar 80,0 35,2 24,5

Summa tillgångar 677,4 639,4 601,7

Eget kapital och skulder

Eget kapital 621,6 562,9 530,7

Långfristiga skulder 52,2 71,5 53,2

Kortfristiga skulder 3,6 4,9 17,8

Summa eget kapital och skulder 677,4 639,4 601,8
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VÄXELKURSER 

Till sammanställningen av Bolagets räkenskaper har följande växelkurser använts: 

 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020  

Balansdagskurs SEK/EUR 10.2376 11.0832 10.0375  

Balansdagskurs SEK/USD 8.7239   10.0771 8.1886  

Genomsnittskurs SEK/EUR 10.1176 10.6647  10.4867  

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 i årsredovisning för 2020. 

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 2020.  

 

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 

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 
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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 mars 2021 uppgår verkligt värde på kundfordringar till 29 MSEK (13) 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 


