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HÖJDPUNKTER  

FÖRSTA KVARTALET 2022 

• Intäkterna uppgick till 114 MSEK jäm-

fört med 95 MSEK i Q1 2021. De viktig-

aste positiva faktorerna var en positiv 

utveckling av zinkpriset och produkt-

ionsvolymer av guld och zink   

• EBITDA uppgick till 38 MSEK (14)  

• Rörelseresultatet uppgick till 15 MSEK 

(-6) 

• Likvida medel uppgick till 44 MSEK (26) 

• Investeringar uppgick till 13 MSEK (8)  

• Produktionen uppgick till ca. 336 000 

(344 000) uns silver, 870 (707) uns guld, 

465 (309) ton bly och 990 (664) ton zink 

i koncentrat 

• Refinansieringsprojektet slutfördes 

framgångsrikt 

• P700-projektet har framskridit: ned-

gången har nått 400 nivån och under-

jordisk borrning påbörjades i februari 

 

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande 

period föregående år. 
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VD ORD 

Rysslands invasion av Ukraina och efterföl-

jande brutala krig har resulterat i en enorm 

humanitär kris och våra tankar går till det 

ukrainska folket som lider mest. Efter två år 

av Covid-19 har vi ställts inför en ofattbar 

ondska mitt i Europa och framtiden är mer 

än oviss. Mitt i dessa svåra tider måste vi 

fortsätta våra liv och behålla tron. Genom 

att göra detta visar vi vår styrka och hyllning 

till dem som måste offra sig själva. 

Refinansieringsprojektet slutfördes fram-

gångsrikt. Den långa löptiden, besparingar i 

räntekostnaderna och generellt sett för-

månligare villkor stödjer våra mål att för-

bättra operativ effektivitet och kostnadsef-

fektivitet samt att nå de strategiska målen. 

Samtidigt utvärderar vi alternativen för att 

främja P700-projektet och säkerställa den 

långsiktiga avkastningen på investeringen 

och anpassa oss på kort till medellång sikt till 

oförutsägbarheten av metallpriser, kostna-

der för leveranser och energi.  

Jag är mycket stolt över att vi kunde inför-

liva hållbarhets kriterier i vårt nya seniorlån. 

Det finns en monetär morot som potentiellt 

påverkar lånemarginalen när kriterierna är 

uppfyllda. Men viktigare är budskapet vi ger 

till våra långivare, ägare och andra 

intressenter: Sotkamo Silver är engagerad i 

hållbarhet. Kriterierna, minskning av kväve-

belastning på vatten, ökning av andelen för-

nybar el och ökad återvinning är sådana att 

de vägleder och stödjer oss i vårt dagliga ar-

bete.  

En annan milstolpe var vår första hållbar-

hetsredovisning, som släpptes som en del av 

årsredovisningen. Styrelsen och ledningen 

hade också ett halvdags-seminarium i ämnet 

i mars. Vårt mål är en kultur där hållbarhet 

och ansvar är naturligt och en självklar del av 

vårt beteende. Jag är övertygad om att vi är 

på rätt väg för att uppnå detta.  

Kvartalets omsättning, 114 MSEK, var den 

näst bästa i vår historia. Resultatet och det 

operativa kassaflödet var över 10 MSEK och 

kassan 44 MSEK vid rapportperiodens slut. 

Detta är en bra prestation med tanke på den 

låga silverproduktionen och ökade energi-

kostnaderna.  

Sommaren närmar sig och jag önskar alla lä-

sare en solig och avkopplande säsong. Ta 

hand om dig själv, dina närmaste och lev. 

 

“… Refinansieringsprojektet slutför-

des framgångsrikt. Den långa löpti-

den, besparingar i räntekostnaderna 

och generellt sett förmånligare villkor 

stödjer våra mål att förbättra opera-

tiv effektivitet och kostnadseffektivi-

tet samt att nå de strategiska målen…  

… Jag är mycket stolt över att vi 

kunde införliva hållbarhets kriterier i 

vårt nya seniorlån …” 

  



 
 

3 
 

VERKSAMHETEN 

Företaget driver silvergruvan i Sotkamo, 

Finland. Produktionen startades i mars 

2019 och gruvan producerar silver, guld, 

zink och bly i koncentrat som säljs till ett 

smältverk. Dessutom innehar Företaget 

gruv- och prospekteringsrättigheter till mi-

neralfyndigheter i närheten av nuvarande 

verksamhet i Sotkamo-regionen i Finland.  

Nettoomsättningen var 114 MSEK jämfört 

med föregående årets 95 MSEK. Viktiga po-

sitiva bidragsgivare var den gynnsamma ut-

vecklingen av zinkpriset och den produce-

rade mängden av guld och zink. Metallhalten 

av silver och andra metaller påverkades av 

användningen av marginell malm. Den anri-

kade malmton var 174 000 ton, ca. 25 % 

högre än under första kvartalet 2021. Jäm-

fört med föregående kvartal (Q4/2021) pro-

ducerade vi lika mycket silver och andra me-

taller, även om malmvolymen var ca. 5 % 

mindre.  

Övriga intäkter om 6 MSEK (-2) inkluderar 5 

MSEK (-2) beräknad orealiserad slutlig för-

säljningsprisjustering på grund av prisskill-

naden mellan preliminära och slutliga faktu-

ror för perioden. Nettoomsättningen 

inkluderar -1 MSEK beräknad slutlig juste-

ring av metallhalten på grund av skillnaden i 

metallhalterna mellan preliminära och slut-

liga fakturor för perioden. Det slutliga för-

säljningspriset för silver och guld baseras på 

det månatliga genomsnittliga marknadspri-

set två månader efter leveransen, med av-

drag för kundens smältverksavgift.  

Investeringar i den underjordiska gruvan 

och miljöinvesteringarna uppgick till 13 

MSEK (8) under första kvartalet. Miljöinve-

steringar inkluderade höjning av dammsug-

ningsdamm uppgående till 2 MSEK. P700-

projektets prospektering fortsatte under 

Q1, vilka kostnader inkluderades i peri-

odens investeringar. 

.

 

Nyckeltal, koncern Q1 

2022 

Q1 

2021 

FY 2021 

Intäkter MSEK 114 95 387 

EBITDA MSEK 38 14 92 

Rörelseresultat (EBIT) 

MSEK 

15 -6 7 

Soliditet (%) 30 36 38 

Kassalikviditet (%) 107 85 27 

Personal vid slutet av 

perioden 

49 51 49 

Anrikade ton (kt) 174 139 624 

Genomsnittlig silver-

halt g/ton 

71 91 79 
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PRODUCTION OCH VÄGLED-

NING 

Under det första kvartalet anrikades 174 

000 (139 000) ton malm och producerade 

cirka 336 000 (344 000) uns silver, 870 

(707) uns guld, 465 (309) ton bly och 990 

(664) ton zink i koncentrat. Metallhalter var 

lägre än under referensperioden, men detta 

kompenserades av de högre malmton till an-

rikningen.  

Under vintern har vi brutit främst mellan 

260- och 200-nivåer i den underjordiska 

gruvan och i dagbrottet. Dagbrottsbryt-

ningen måste avbrytas till sommaren. Vårt 

fokus kommer att ligga mellan 260- och 200-

nivåer fram till hösten.  

Baserat på borresultaten och den uppdate-

rade resursmodellen har vi beslutat att ut-

öka utvecklingen till 420-nivån innan vi på-

börjar brytningen.  

Nedgången kommer att nå 420-nivån på för-

sommaren och brytningen av de horisontella 

tunnlarna fortsätter att komma åt och följa 

malmzonerna. Brytningen måste påbörjas 

från den djupaste och längsta delen av 

malmkroppen när alla tunnlar har förbe-

retts. Brytningen drar sig tillbaka 

horisontellt och fortsätter uppåt efter åter-

fyllningen av de öppna ytorna.  

Den antagna gruvplanen kommer att för-

sena starten av brytningen av 420-nivån 

från tidigare indikerat. Ledningen menar 

dock att detta ger bäst avkastning då åter-

vinningen av malmen kan optimeras och till-

vägagångssättet maximerar avkastningen.  

Den årliga produktions vägledningen för 

2022 är ca. 1,5 miljoner uns silver 2022. Vi 

räknar med att silverproduktionen kommer 

att ligga kvar på nuvarande nivå fram till 

hösten då brytningen startar från 420-nivå 

och uppåt. Vårt primära mål är att maximera 

intäkterna och det operativa kassaflödet. 

För att uppnå detta justerar Bolaget bland-

ningen av metaller för anrikning vilket kan 

ha en inverkan på de producerade silverun-

sen. 
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FINANCIAL POSITION   

• Koncernens likvida medel uppgick till 44 

MSEK (26)  

• Koncernens soliditet uppgick till 30 % 

(36). Både de gamla och nya konver-

tiblerna, de prioriterade säkerställda ob-

ligationerna och det nya seniorlånet re-

dovisades alla tillfälligt i balansräk-

ningen vid slutet av kvartalet 

• Koncernens egna kapital uppgick till 

260 MSEK (235), vilket motsvarar 1.30 

SEK (1.24) per aktie och 1.23 SEK (1.24) 

efter utspädning 

 

Bolaget ingick ett seniort låneavtal på 14,6 

MEUR som en del av refinansieringen av Bo-

lagets instrument. Det nya seniorlånet har 

en årlig ränta på Euribor 12 månader (min. 0 

%) och en marginal på 6,5 %. Löptiden för det 

nya seniorlånet är 4 år och uppsägningsda-

gen kommer att vara den 31 mars 2026. Det 

nya seniorlånet ska betalas i årliga delbetal-

ningar enligt följande: i) 1,5 MEUR den 31 

mars 2023, ii) 2,5 MEUR den 31 mars 2024, 

iii) 4,0 MEUR den 31 mars 2025 och iv) det 

utestående beloppet den 31 mars 2026. Det 

nya seniorlånet har ett soliditetsavtal om 25 

% och en nettoskuld till EBITDA-avtal om 

4,00:1 (under de första två åren) och 3,50:1 

(därefter). 

Marginalen för det nya seniorlånet är kopp-

lad till hållbarhetskriterier, som inkluderar 

årliga mål om att minska kvävebelastningen 

på vatten, öka den relativa andelen förnybar 

elenergianvändning och återvinning. 

Därutöver slutförde Bolaget det skriftliga 

förfarandet avseende villkoren för sina 13,2 

MEUR seniora säkerställda obligationer 

med fast ränta. Ändringen av villkoren tillät 

eventuell förtida inlösen från den 31 mars 

till den slutliga förfallodagen den 27 juni 

2022. 

Bolaget genomförde en riktad emission av 

konvertibler om ett sammanlagt nominellt 

belopp upp till MEUR 6,4. Bolaget tilldelade 

konvertibler till ett totalt nominellt belopp 

om cirka 6,4 MEUR, fördelade på 320 kon-

vertibler, var och en med ett nominellt värde 

om 20 006 euro (emitterat till 100 % av det 

nominella beloppet). 

De nya konvertiblerna har en årlig ränta på 

8,0 %. Löptiden för de nya konvertiblerna är 

4,5 år med förfallodag den 30 september 

2026, i den mån konvertering inte har skett 

före detta datum. Konverteringskursen är 

0,175 euro motsvarande 1,826 kronor per 

aktie. 

Konvertering kan ske under perioden från 

registrering av nyemissionen hos Bolagsver-

ket till och med den 15 september 2026. 

En fullständig konvertering av de nya kon-

vertiblerna skulle medföra en utspädning 

om 15,4 %, baserat på antalet aktier i Bola-

get efter konvertering, och öka Bolagets ak-

tiekapital med upp till cirka 50 185 383 kro-

nor till cirka 325 056 771 kronor och det to-

tala antalet aktier i Bolaget med upp till 36 

582 400 till upp till 236 400 kronor till upp 

till 236 988. 
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. 

Omsättningstillgångarna ökade främst på 

grund av tidpunkten för refinansieringsar-

rangemanget på båda sidor av kvartalets 

slut. 

SÄKERHET OCH MILJÖ 

Lost time injury frequency rate (LTIFR) eller 

antalet arbetsplatsolyckor per miljoner ar-

betstimmar var 16 (24) vid periodens slut, 

inkluderat entreprenörer. LTIFR 16 motsva-

rar fyra Lost Time Injuries (LTI) inom 12 må-

nader. Bolaget har fortsatt ett säkerhetsut-

vecklingsprogram och implementerat nya 

mål för 2022 för att förstärka och upp-

muntra säkerhetskulturen i den egna orga-

nisationen och med sina entreprenörer. Bo-

lagets långsiktiga mål för LTIFR är noll. Vid 

kvartalets slut hade Bolagets personal och 

ordinarie entreprenörer arbetat 13 dagar 

utan LTI. Föregående period var 258 dagar 

utan LTI. 

 

PERSONNEL 

Bolagets anställda uppgick till 49 (51) och 

102 (104) anställda av entreprenörer i gruva 

och laboratorium i slutet av period. 

Vi har startat ledarskapscoachning och ett 

initiativ för att följa medarbetarnas tillfreds-

ställelse, hälsa och arbetsförmåga. Målet är 

att främja våra medarbetares välbefin-

nande. 

. 
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.  

HÄNDELSER EFTER RAPPORT-

PERIODEN  

Bolaget utnyttjade sin rätt till förtida inlösen 

och löser in seniora säkerställda obligat-

ioner med fast ränta till ett belopp per obli-

gation motsvarande 100 procent av det no-

minella beloppet, tillsammans med upplu-

pen men obetald ränta den 1 april 2022.  

Tilldelade nya konvertibler registrerades 

hos Bolagsverket den 4 april 2022. 

Likviden från konvertibelemissionen använ-

des för att finansiera inlösen av Bolagets 

utestående konvertibler av serie 

2018/2022, inklusive betalning av upplupen 

ränta.  

Med det nya seniorlånet på 14,6 MEUR och 

de nya konvertiblerna på 6,4 MEUR slut-

förde Bolaget framgångsrikt refinansie-

ringen av sina finansiella instrument som 

förfaller 2022. 
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AKTIER OCH AKTIEHANDEL  

Den 31 mars 2022 uppgick Sotkamo Silver 

AB:s aktiekapital till 274 871 388 SEK och 

antalet aktier uppgick till 200 366 211.  

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-num-

mer för Sotkamo Silver AB:s aktier är 

SE0001057910. Aktien finns även noterad 

på Börse Berlin, Open Market Där är Bola-

gets Code nummer A0MMF4 och ISIN-num-

ret är detsamma som på NGM Equity i 

Stockholm; SE0001057910. 

Under rapportperioden handlades 77 544 

829 (139 602 123) aktier på NGM Equity i 

Stockholm och Nasdaq i Helsingfors. 
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Omsatta aktier (miljon)

Aktiedata Q1 2022 Q1 2021 

Aktiepris SEK 2.00 3.20 

Högsta aktiepris 

SEK, under perioden 
2,25 5.53 

Lägsta aktiepris SEK, 

under perioden 
1,39 3.00 

Kvotvärde SEK 1.37 1.37 

Market Cap. MSEK  401 565 

Antalet aktier 200 366 211 184 518 783 

Aktiekapital SEK 274 871 388 253 131 173 
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RISKFAKTORER 

Finansiella, operativa och globala ekono-

miska risker och osäkerheter kan påverka 

bolagets verksamhet och resultat. Bolagets 

verksamhet måste utvärderas mot bak-

grund av de risker, komplikationer och po-

tentiellt tillkommande kostnader som gruv-

drift och prospektering kan utsättas för. Bo-

laget kan i varierande grad kontrollera och 

motverka dessa risker. 

Bolagets ränterisk har ökat med det nya se-

niorlånet till rörlig ränta. Riskerna och mild-

rande av dem beskrivs mer i detalj i årsredo-

visningen för 2021, s. 38–41. 

 

COVID-19 UPDATERING 

Under rapportperioden och på senare tid 

har den korta frånvaron för vår egen och 

entreprenörs personal varit högre än ge-

nomsnittet på grund av Covid-19. Detta har 

lett till en omorganisering av arbetsskiften 

och en tillfällig brist på resurser. De kritiska 

arbetena och funktionerna har säkrats och 

utförts för att säkerställa produktionen, 

men situationen har orsakat oundvikliga 

vissa effekter på produktionen. 

De senaste varianterna är mindre allvarliga 

men dess potentiellt snabba spridning kan 

orsaka svårigheter att driva Silvergruvan 

och i värsta fall tillfälligt behöva stänga delar 

av sin verksamhet. 

 

KRIGET I UKRAINA 

Rysslands fientliga invasion av Ukraina har 

förstört den geopolitiska balansen och på-

verkat det globala ekonomiska klimatet. 

Osäkerheten om utvecklingen och upp-

trappningen av krigets åtgärder och dess ef-

fekter på energi- och råvaruförsörjningen 

och priserna är oförutsägbar. Det kommer 

inte att påverka vår verksamhet direkt. Indi-

rekt påverkar kriget och den ekonomiska 

krisen metallpriserna, men samtidigt påver-

kar den accelererande inflationen och kost-

nadsökningen produktionskostnaderna, och 

nettoeffekten kan inte förutsägas långt in i 

framtiden. 

FINANCIELL KALENDER

  

• Årstämma 27 april 2022 
• Q2  29 juli 2022 
• Q3  21 october 2022 
• Q4   17 februari 2023 
 

FINANSIELLA RAPPORTER 

Rapporterna finns tillgängliga på företagets 

hemsida: www.silver.fi/sv/investerare 

Denna rapport har ej varit föremål för över-

siktlig granskning av Bolagets revisorer. 

De officiella börsmeddelandena ges på 

svenska och det kan finnas skillnader i de 

översatta versionerna. 

  

Stockholm den 26 april, 2022 

Styrelse och VD för Sotkamo Silver AB 

(publ.) 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2022 2021 2021

Belopp i MSEK Q1-22 Q1-21 FY21

Nettoomsättning 114,3 95,1 386,8

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

Övriga intäkter 5,7 -1,7 0,6

Råvaror -53,6 -54,2 -203,8

Övriga kostnader -16,9 -15,8 -53,7

Personalkostnader -10,4 -10,2 -39,2

EBITDA 37,8 14,1 92,0

Avskrivningar och nedskrivningar -23,0 -20,2 -84,7

Rörelseresultat 14,8 -6,1 7,3

Finansiella intäkter 0,0 0,1 0,0

Finansiella kostnader -6,0 -6,6 -22,9

Ränta leasingskuld -0,3 -0,5 -1,9

Finansnetto -6,3 -7,0 -24,8

Resultat efter finansiella poster 8,4 -13,1 -17,5

Skatt 0,0 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 8,4 -13,1 -17,5

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Totalresultat som kan återföras till periodens resultat:

Omräkningsdifferenser 2,5 5,2 4,5

Summa totalresultat 11,0 -7,9 -13,0

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 11,0 -7,9 -13,0

SUMMA 11,0 -7,9 -13,0

Resultat per aktie, före utspädning, SEK 0,04 -0,07 -0,09

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,04 -0,07 -0,09
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 514,7 525,5 516,4

Nyttjanderättstillgångar 25,0 44,5 29,6

Finansiella anläggningstillgångar 24,6 12,6 35,1

Summa anläggningstillgångar 564,3 582,5 581,1

Omsättningstillgångar

Lager 4,1 4,9 5,3

Kundfordringar 42,0 28,8 28,8

Övriga omsättningstillgångar 215,1 9,3 11,7

Likvida medel 44,1 26,0 36,7

Summa omsättningstillgångar 305,3 69,0 82,5

Summa tillgångar 869,6 651,6 663,6

Eget kapital

Aktiekapital 274,9 260,7 274,9

Övrigt tillskjutet kapital 212,5 207,6 212,5

Balanserat resultat -235,9 -220,2 -220,9

Periodens resultat 8,4 -13,1 -17,5

Summa eget kapital 260,0 235,1 249,0

Skulder

Avsättningar 43,8 42,0 43,3

Långfristig upplåning 255,8 250,1 53,6

Långfristiga leasingskulder 10,3 25,8 11,1

Kortfristig upplåning 212,8 0,0 195,1

Kortfristiga leasingskulder 18,7 22,9 22,6

Leverantörskulder och övriga skulder 68,2 75,7 88,8

Summa skulder 609,6 416,5 414,6

Summa eget kapital och skulder 869,6 651,6 663,6

Soliditet % 29,9 % 36,1 % 37,5 %

Kassalikviditet % 107,2 % 84,7 % 27,2 %

Eget kapital per aktie före utspädning, SEK 1,30 1,24 1,24

Eget kapital per aktie, efter utspädning, SEK 1,23 1,17 1,18
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KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK
Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Omräknings-

differenser

Bal inkl. 

Årets resultat

Totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 31.12.2020 247 191 -9 -217 212

Resultat under perioden

Resultat summa under perioden -17 -17

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens 4 4

Summa övrigt totalresultat 0 0 4 0 4

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission och konversion av konvertibelt lån 28 24 52

Emissionskostnader -2 -2

Summa transaktioner med aktieägare 28 22 0 0 50

Utgående eget kapital 31.12.2021 275 213 -4 -234 249

Resultat under perioden 8 8

Resultat summa under perioden 8 8

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens 3 3

Summa övrigt totalresultat 0 0 3 0 3

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Nyemission och konversion av konvertibelt lån 0

Emissionskostnader 0

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0

Utgående eget kapital 31.3.2022 275 213 -2 -226 260
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

1.1.2022- 1.1.2021- 1.1.2021-

Belopp in MSEK 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021

Den löpande verksamheten

Periodens resultat 8,4 -13,1 -17,5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28,9 24,3 105,2

Betalda räntor -15,2 -16,0 -21,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital
22,1 -4,7 66,7

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av lager 1,2 -1,0 -1,3

Förändring av rörelsefordringar -68,7 -2,3 -26,7

Förändring av rörelseskulder -10,5 -4,3 -3,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -55,9 -12,4 35,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13,4 -8,0 -48,4

Nyemission 0,0 31,6 37,3

Betalda emissionskostnader 0,0 -0,9 -2,5

Amortering av leasingskuld -5,2 -5,2 -20,2

Förändringar i lån 15,7 -15,0 -1,1

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,5 10,5 13,5

Periodens kassaflöde -58,8 -10,0 0,6

Likvida medel vid periodens början 36,7 35,4 35,4

Valutakursdifferens 0,1 0,6 0,7

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 44,1 26,0 36,7
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MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I SAMMANDRAG

2022 2021 2021

Belopp i MSEK Q1-22 Q1-21 FY

Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 0,0 0,6 0,6

Råvaror -0,1 0,0 0,2

Övriga kostnader -1,2 0,9 -6,1

Personalkostnader -0,6 -4,0 -1,8

EBITDA -1,9 -2,4 -7,1

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

Rörelseresultat -1,9 -2,4 -7,1

Finansiella intäkter 14,6 9,1 44,9

Finansiella kostnader -2,4 6,8 -5,0

Finansnetto 12,2 15,8 39,9

Resultat efter finansiella poster 10,3 13,4 32,7

Skatt 0,0 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 10,3 13,4 32,7

MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

Belopp i MSEK 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 0,3 0,0 0,0

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

Finansiella anläggningstillgångar 527,2 422,5 429,2

Summa anläggningstillgångar 702,4 597,4 604,1

Övriga omsättningstillgångar 81,7 75,5 77,9

Likvida medel 6,7 4,5 31,5

Summa omsättningstillgångar 88,4 80,0 109,4

Summa tillgångar 790,8 677,4 713,5

Eget kapital och skulder

Eget kapital 670,3 621,6 660,0

Skulder

Långfristiga skulder 66,2 52,2 0,0

Kortfristiga skulder 54,4 3,6 53,5

Summa skulder 120,6 55,8 53,5

Summa eget kapital och skulder 790,8 677,4 713,5
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VÄXELKURSER 

Till sammanställningen av Bolagets räken-

skaper har följande växelkurser använts: 

 

ÖVRIG INFORMATION 

Viktiga uppskattningar och bedömningar 

för redovisningsändamål 

Uppskattningar och bedömningar utvärde-

ras löpande och baseras på historisk erfa-

renhet och andra faktorer, inklusive för-

väntningar på framtida händelser som anses 

rimliga underrådande förhållanden. 

Koncernen gör uppskattningar och antagan-

den om framtiden. De uppskattningar för re-

dovisningsändamål som blir följden av dessa 

kommer, definitionsmässigt, sällan att mot-

svara det verkliga resultatet. De uppskatt-

ningar och antaganden som innebär en 

betydande risk för väsentliga justeringar i 

redovisade värden för tillgångar och skulder 

beskrivas i årsredovisning för 2021.  

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har för koncernen upprät-

tats i enlighet med IAS 34, Delårsrapporte-

ring, årsredovisningslagen samt lagen om 

värdepappersmarknaden. För moderbola-

get har delårsrapporten upprättats i enlig-

het med årsredovisningslagen och lagen om 

värdepappersmarknaden vilket är i enlighet 

med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning 

för juridiska personer. Moderbolagets och 

koncernens redovisningsprinciper för rap-

porten är oförändrade jämfört med senast 

avgiven årsredovisning för 2021. 

Intäktsredovisning, IFRS 15 

Koncernens intäkter består främst av för-

säljning av silverkoncentrat och biproduk-

ter. Försäljning redovisas som intäkter när 

kontrollen över koncentratet överförs till 

kunden, vilket det anses ha gjort när kon-

centratet har transporterats och mottagits 

av kunden. Då avtalen innehåller flera pre-

stationsåtaganden fördelas transaktionspri-

set till varje separat prestationsåtagande 

baserat på deras fristående försäljningspri-

ser 

För intäkter relaterade till flotationskon-

centratet beräknas transaktionspriset på 

preliminära uppgifter om mängden kon-

centrat, metallhalt, metallpris och mi-

nusåterbetalning för behandlingskostnader 

och förorenande innehåll. Slutlig fakturering 

inträffar när alla ingångsparametrar (kon-

centratkvantitet, metallhalt och pris, förore-

ningsinnehåll etc.) har fastställts. Eventuella 

förändringar i mängden koncentrat och me-

tallhalt vid slutfakturering redovisas som 

nettoomsättning. 

Silverkoncentrat säljs vanligtvis via avtals-

pris, vilket innebär att det slutliga priset be-

stäms av noterade marknadspriser under en 

viss period efter det faktiska försäljningsda-

tumet. När det gäller dessa försäljningar 

måste koncernen uppskatta transaktions-

priset som ska erhållas vid försäljningsdagen 

med tanke på relevanta råvarumarknadspri-

ser. Justeringar på grund av förändringar i 

noterade råvarupriser görs fram till datum 

för slutlig prissättning. Denna justerings-

mekanism är baserad på råvarans mark-

nadspris, varvid värdeförändringarna inte 

anses utgöra intäkter från avtal med kunder. 

 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

Balansdagskurs 

EUR/SEK 

10,34 10,24 10,23 

Balansdagskurs 

USD/SEK 

9,26 8,72 9,04 

Genomsnittskurs 

EUR/SEK 

 

 

10,48 10,12 10,14 
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Förändringarna i verkligt värde redovisas i 

övriga rörelseintäkter / kostnader. Metall-

halten mellan de preliminära och slutliga 

fakturorna kan variera på grund av omdefi-

nierad laboratorieanalys. Justeringar på 

grund av skillnader i metallhalten görs fram 

till datum för slutlig prissättning. Föränd-

ringar i verkligt värde redovisas i omsätt-

ningen.  

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 net-

toförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 

bestäms med den första in, först ut metoden 

(FIFO). Anskaffningsvärdet för koncentrat 

består av malm från egen gruva, direkta lö-

ner, andra direkta kostnader och hänförliga 

indirekta tillverkningskostnader, inklusive 

hänförliga avskrivningar baserade på nor-

mal produktionskapacitet. Nettoförsäljning-

svärdet är det uppskattade försäljningspri-

set för metallhalten i enlighet med tillämp-

liga försäljningsvillkor med avdrag för till-

lämpliga rörliga försäljningskostnader. 

Verkligt värde på finansiella instrument 

och kundfordringar 

För andra finansiella instrument är det redo-

visade värdet en rimlig uppskattning av 

verkligt värde. Det verkliga värdet på inbäd-

dade derivat finns i Nivå 2 i hierarkin för 

verkligt värde. 

Den 31 mars 2022, uppgick verkligt värde på 

kundfordringar till 42 M SEK (29) och redo-

visas i posten Kundfordringar i omsättnings-

tillgångar i balansräkningen. Om det skulle 

ha skett några förändringar redovisas vär-

dena 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, Taxes 

and Depreciations & Amortizations Rörel-

seresultatet 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 antalet arbetsplatsolyckor 

per miljoner arbetade timmar 

Uns, är troy uns, dvs 31,1035 gram 

 


