
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager ökade till 1 744 (1 318) MSEK till följd 

av förbättrade metallpriser.  

 Produktionsstörningar och omfattande underhåll  

påverkade gruvproduktionen negativt. 

 Lägre halter än i föregående kvartal för samtliga 

gruvområden med undantag för Kevitsa. 

 Produktionsstörningar i zinksmältverken.  

  Fritt kassaflöde uppgick till 1 715 (91) MSEK.   

 Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet 

från 25 procent till 19 procent.  

 



 

Försäljningsintäkterna ökade till 11 628 (9 733) MSEK, främst till följd av förbättrade metallpriser.  

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 1 744 (1 318) MSEK till följd av  

förbättrade metallpriser. Högre produktion i koppargruvorna och högre avverkning av mellanlager i  

kopparsmältverken påverkade även resultatet positivt. I kvartalet gjordes omfattande underhållsinsatser i 

Gruvor och smältverkens planerade underhållsstopp belastade resultatet med 50 (50) MSEK. 

Jämfört med föregående kvartal minskade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 

följd av lägre gruvproduktion orsakat av ökat underhåll, produktionsstörningar och lägre halter.  

Resultatet i Smältverk var i nivå med föregående kvartal. Kostnadsminskningen förklaras av den lägre 

gruvproduktionen och säsongsmässigt lägre kostnader för underhåll i smältverken och för personal.  

 

 

Resultatet efter finansiella poster var 1 790 (1 454) MSEK. Nettoresultatet var 1 478 (1 137) MSEK,  

vilket motsvarade ett resultat per aktie på 5,40 (4,15) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget kapital 

för de senaste 12 månaderna uppgick till 19,4 respektive 21,2 procent. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Kvartalets investeringar uppgick till 1 240 (1 028) MSEK och för niomånadersperioden till  

3 721 (2 784) MSEK. I juni ifjol tillkom även betalningen för Kevitsaförvärvet på 5 979 MSEK.  

Investeringarna för 2017 bedöms uppgå till cirka 5,5 miljarder SEK. 

 

Det fria kassaflödet var starkt i tredje kvartalet. Lägre rörelsekapitalbindning bidrog positivt, främst i form 

av lägre lager och högre rörelseskulder.  

 

Finansnettot var i kvartalet -70 (-75) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,2 (1,2) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 6 033 (11 112) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 19 (40) pro-

cent. Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var vid periodens slut 2,6 (3,4) år och räntebindnings-

tiden på utnyttjade lån var 0,4 (0,2) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap 

till 7 539 (5 466) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än  

1 år.  

  

 
 

 
 



 

Den globala industriproduktionen ökade jämfört med ifjol och det var god tillväxt i Kina, Europa och  

Japan. Däremot var tillväxten i USA måttlig. Under kvartalet stärktes industrikonjunkturen i flera stora 

europeiska länder, och aktiviteten på den europeiska byggmarknaden, som är en viktig marknad för  

Boliden, ökade.   

Priserna i USD för samtliga basmetaller steg jämfört med föregående kvartal men samtidigt försvagades 

USD nästan lika mycket och bromsade därmed prisökningarna i SEK. Sedan slutet av andra kvartalet har 

zink haft den högsta prisökningen följt av nickel. Jämfört med fjolåret har basmetallpriserna ökat kraftigt 

med undantag av nickel. Silver- och guldpriserna var däremot lägre än fjolåret. 

 

Globala metallefterfrågan ökade med 1 procent jämfört med fjolårets tredje kvartal.  

Den globala gruvproduktionen ökade jämfört med fjolårets tredje kvartal. Trots ökad gruvproduktion 

drog kinesiska smältverk ned sin produktion i brist på koncentrat. Den globala smältverksproduktionen 

sjönk därför jämfört med ifjol och det var ett underskott på metall. Smältlönerna på spotmarknaden sjönk 

något från en redan låg nivå. Bristen på metall globalt resulterade i att lager av metall minskade. I Europa 

var tillgängligheten till metall fortsatt god varför metallpremierna på spotmarknaden var stabila. 

Globala metallefterfrågan ökade med 2 procent jämfört med fjolårets tredje kvartal.  

Hittills i år har produktionsstörningarna i koppargruvor varit betydande men under tredje kvartalet var de 

mindre omfattande. Produktionen var något lägre än under fjolåret. Smältverksindustrin i Kina ökade 

produktionen jämfört med fjolårets tredje kvartal. Den globala metallproduktionen var i nivå med den 

globala metallefterfrågan. 

                                                                 
1 Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd och Wood Mackenzie september, oktober 2017. 

 
 

 

 
 

 



 

Nickelefterfrågan ökade jämfört med fjolårets tredje kvartal då produktionen av rostfritt stål ökade såväl i 

Kina som i flera andra marknader. Även utbudet av nickel ökade jämfört med fjolåret. Det var balans på 

metall i marknaden. 

Under kvartalet kom beslut att stänga ytterligare gruvkapacitet till följd av de låga priserna, denna gång i 

Australien vilket planeras ske under fjärde kvartalet. 

Under 2014-2016 har exporten av nickelmalm från Indonesien varit stoppad av exportförbud. Under 

2017 har indonesiska staten lättat på exportförbudet och ett antal företag i Indonesien har fått tillstånd att 

exportera. Malmen exporteras främst till Kina där den vidareförädlas till nickel pig iron, en låghaltig  

ferronickel som är en insatsvara i produktionen av rostfritt stål.  

Filippinska regeringen aviserade under 2016 och början av 2017 att betydande gruvkapacitet som  

exporterat nickelmalm skulle stängas, främst då miljöpåverkan är för stor. Produktionen och exporten av 

nickelmalm har dock fortsatt under kvartalet. 

Gruvproduktionen av silver är delvis beroende av produktionen i zink- och blygruvor där silver ofta är en 

bimetall. Guld produceras från guldgruvor och som bimetall i koppar- och nickelgruvor. Utbudet av  

palladium och platina kommer från gruvor både som huvudmetall och som bimetall. En stor andel av  

utbudet av ädelmetaller kommer från återvinning och flöden från finansiella aktörer och centralbanker. 

Efterfrågan styrs främst av bankernas placeringar, av industriell efterfrågan och av smyckesindustrin.  

Ädelmetaller köps och säljs ofta av finansiella aktörer. Under tredje kvartalet drev geopolitisk turbulens 

upp ädelmetallpriserna, framförallt guldpriset. Intresset avtog senare under kvartalet då industri-

konjunkturen utvecklades starkt. 

Det har varit knapphet på palladium men överutbud för platina. Priset för palladium har historiskt varit 

lägre än för platina men prisskillnaden har krympt under 2017. I tredje kvartalet var prisskillnaden låg. 

Svavelsyrapriserna steg något i norra Europa jämfört med andra kvartalet och pristrenden för export till 

andra kontinenter har varit stigande. Efterfrågan i norra Europa stärktes något.  

 

 

 

 

 



 

Boliden har sex gruvområden; Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg, Kevitsa, Kylylahti och Tara. I  

affärsområdet ingår produktion, prospektering, teknikutveckling, miljöteknik och försäljning av gruv-

koncentrat. Huvuddelen av försäljningen sker till Bolidens smältverk till marknadsmässiga villkor. 

 Omfattande underhåll och produktionsstörningar påverkade produktionen negativt 

 Lägre halter jämfört med föregående kvartal i samtliga gruvområden utom Kevitsa  

 Högre metallpriser  

 

Rörelseresultatet ökade till 1 421 (804) MSEK till följd av förbättrade metallpriser. Högre produktion i 

koppargruvorna Aitik och Kevitsa kunde kompensera för lägre produktion i zinkgruvorna Garpenberg 

och Tara.  

Rörelseresultatet minskade jämfört med föregående kvartals rekordhöga nivå, främst på grund av lägre 

produktion i Aitik, Bolidenområdet och Garpenberg. Omfattande underhåll tillsammans med produk-

tionsstörningar, som också resulterade i omplanering av produktionen till områden med lägre halter,  

påverkade produktionen negativt. Den lägre gruvproduktionen bidrog tillsammans med säsongs-

variationer till att kostnaderna minskade.     

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Aitiks produktion begränsades av låg tillgänglighet i krossar och mer underhållsarbete jämfört med  

föregående kvartals rekordstarka nivå. Bland annat stod en krosstation stilla för reparation under större 

delen av juli. Anrikad volym var 9,3 (9,0) Mton. Krosstillgängligheten påverkar fortsatt vilka områden 

som bryts. Kopparhalten uppgick i kvartalet till 0,27 (0,22) procent. Planen för andra halvåret 2017 är 

fortsatt att brytning sker i liknande områden som under andra kvartalet. Brytningsplanen för perioden 

2017-2019 ligger i områden med genomsnittlig kopparhalt om 0,25 procent. 

I Bolidenområdet kvarstod produktionsproblemen i Kristinebergsgruvan. Ett 8 dagars produktionsstopp 

för underhåll genomfördes i anrikningsverket. Tillsammans med en mindre gynnsam malmmix medförde 

detta en lägre metallproduktion än föregående kvartal.  

Garpenbergs anrikade volym var fortsatt hög men planerat underhåll av kvarnar påverkade negativt. Vissa 

problem med bergstabilitet gör att produktionen planeras att spridas till fler områden. Konsekvensen 

väntas bli något lägre zinkhalter än tidigare indikerat för helåret, delvis kompenserat av något högre  

silverhalter. 

Kevitsas anrikade volym och kopparproduktion var rekordhög. Nickelproduktionen var i nivå med  

föregående kvartal.  

 

I Kylylahti var anrikad volym stabil. Annan malmmix medförde dock att koppar- och zinkproduktionen 

minskade jämfört med föregående kvartal. Produktionen av biprodukterna nickel och kobolt ökade dock.  

 

Högre anrikad volym medförde att Taras zink- och blyproduktion ökade mot föregående kvartal. Taras 

produktion var dock fortsatt påverkad av problem med bergstabilitet och sena tillredningar, vilket  

begränsade tillgången till brytpositioner, samtidigt som planerade underhållsarbeten ägde rum i  

anrikningsverket. God stabilitet i anrikningsverket resulterade i höga utbyten. 

Under tredje kvartalet tecknade Boliden ett avtal med Ascot Resources om försäljning av mineral-

rättigheter och andra tillgångar såsom mark, tillstånd, licenser som hör till Premier Gold-gruvan i västra  

Kanada. Premier Gold är en för närvarande nedlagd gruva i British Columbia. Boliden har utfört  

efterbehandlings- och underhållsåtgärder vid gruvan. 

 

Köpeskillingen uppgår till totalt 5,8 MCAD och en royalty motsvarande 5 procent av eventuell framtida 

gruvproduktion. Effekten på Bolidens rörelseresultat beräknas till cirka 30 MSEK. Dessutom övertar 

Ascot allt ansvar och alla skyldigheter som är förbundna med Premier Gold-gruvan. För att transaktionen 

ska slutföras krävs bland annat att de kanadensiska myndigheterna godkänner överföringen av tillstånden 

och licenserna.   

 

 

 

 
 

 
 



 

Boliden har fem smältverk; zinksmältverken Kokkola och Odda, koppar- och blysmältverket Rönnskär, 

koppar- och nickelsmältverket Harjavalta samt blysmältverket Bergsöe. I affärsområdet ingår förutom 

metallproduktion även återvinning av elektronik, inköp av gruvkoncentrat och försäljning av metaller och 

biprodukter. 

 Störningar i zinksmältverken påverkade produktionen negativt 

 Försämrade marknadsvillkor  

 

 

Smältverks rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager var 568 (613) MSEK. Högre avverkning 

av mellanlager i kopparsmältverken kunde inte kompensera för försämrade marknadsvillkor. I kvartalet 

genomfördes planerade underhållsstopp som belastade resultatet med 50 (50) MSEK.   

Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager var i nivå med föregående kvartal. Trots omfat-

tande underhållsstopp i föregående kvartal var volymeffekten negativ till följd av störningar inom zink-

smältverken och lägre volym fria metaller. Försämrade marknadsvillkor, bland annat till följd av ökad  

andel spotaffärer, påverkade resultatet negativt medan mindre omfattande underhållsstopp och semester-

effekt medförde lägre kostnader.   

 

 
 

 
 

 



 

 

Rönnskärs koppar- och blyproduktion var i nivå med föregående kvartal. Ändrad råmaterialmix medförde 

att ädelmetallproduktionen ökade.  

Harjavaltas koppar- och nickelprocess var stabil. Ökningen i avverkning och produktion av nickelskärsten 

mot föregående kvartal berodde främst på omfattande underhållsstopp i föregående kvartal. Ädelmetall-

produktionen var däremot lägre till följd av ändrad råmaterialmix med lägre ingående halter. Fria metaller 

var lägre än den höga nivån föregående kvartal.  

Kokkolas produktion begränsades även i detta kvartal av processtörningar till följd av lågt strömutbyte 

och föroreningar i elektrolysverket vilket försämrade kvalitet och utbyten. Åtgärder för att förbättra zink-

utbytet pågår och planeras vara klara mot slutet av året.  

I Odda resulterade ett oplanerat stopp i rostningsugnen i slutet av kvartalet att såväl avverkning som 

zinkproduktion minskade jämfört med föregående kvartal. Underhållsstopp är planerat i fjärde kvartalet 

för att komma till rätta med de problem i rostningsugnen som påverkat produktionen negativt de senaste 

kvartalen. 

I Bergsöe medförde planerat underhållsstopp att både avverkning och produktion av blylegeringar var 

lägre jämfört med föregående kvartal.  

I kvartalet genomfördes underhållsstopp i Rönnskär och Bergsöe, vilka tillsammans belastade resultatet 

med 50 (50) MSEK, vilket var enligt plan.  

Under fjärde kvartalet planeras underhållsstopp i Odda som beräknas belasta rörelseresultatet med  

135 (0) MSEK. 

 



 

  

Försäljningen för årets första nio månader uppgick till 35 912 (28 179) MSEK. Ökningen berodde främst 

på högre metallpriser. 

Rörelseresultatet exkl. omvärdering av processlager pro forma, justerat för förvärvet av Kevitsa, ökade 

kraftigt till 6 002 (2 837) MSEK. Ökningen förklaras av förbättrade metallpriser  och högre produktion i 

koppargruvorna Aitik och Kevitsa. Gruvornas produktion var bra under första halvåret men produk-

tionsstörningar och omfattande underhållsarbete präglade tredje kvartalet. Den högre gruvproduktionen  

innebar högre kostnader och avskrivningar. Planerade underhållsstopp i Smältverk belastade resultatet 

med 310 (260) MSEK. I övrigt ökade kostnader på grund av rörliga ersättningar och störningar i zink-

smältverken. Föregående år inkluderade jämförelsestörande poster om 209 MSEK.1 

 

Finansnettot uppgick till -217 (-221) MSEK och nettoresultatet till 4 608 (2 412) MSEK. Resultat per  

aktie var 16,84 (8,81) SEK. 

Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till 3 721 (2 784) MSEK. Ifjol tillkom även  

betalningen för Kevitsaförvärvet på 5 979 MSEK.

                                                                 
1 Jämförelsestörande poster utgjordes av omvandling av Taras förmånsbestämda pensionsplan till en avgiftsbestämd 
pensionsplan (248 MSEK) och förvärvskostnader kopplade till Kevitsa (-39 MSEK). 

 

 



 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var under årets första nio månader 5 605 (5 458). Olycksfalls-

frekvensen för egna anställda och entreprenörer uppgick under tredje kvartalet till 6,2 (9,0).  

Utsläppen av metaller till luft ökade jämfört med föregående år, vilket förklaras av problem med  

reningsutrustning i Harjavalta och Rönnskär. Reparation av filter genomfördes i Harjavalta under föregående 

kvartal vilket resulterade i minskade utsläpp av metaller till luft. Metallutsläppen ökade i Rönnskär under  

kvartalet men insatser i att förbättra reningen pågår.  

 

Utsläpp av metaller till vatten minskade jämfört med föregående år vilket till stor del berodde på ett nytt  

reningsverk i Rönnskär.  

 

Ingen allvarlig miljöincident inträffade under kvartalet.  

  

 

 

                                                                 
1 En incident som orsakar, eller potentiellt kan orsaka, betydande miljöpåverkan och/eller resulterar i överskridande av tillståndsgivna begränsningsvärden. 

Nyckeltalet benämndes tidigare miljöolyckor, men kallas numera miljöincidenter. 
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Moderbolaget Boliden AB bedriver ingen verksamhet och har inga anställda. Resultat- och balansräkning för  

moderbolaget återfinns på sidan 18. 

Som tidigare informerats har Boliden stämts på skadestånd om drygt 100 MSEK jämte ränta avseende arsenikexponering hos cirka 800 

personer i Arica, Chile, dit Boliden exporterade våtverksslam från Rönnskär mellan 1984 och 1985 för upparbetning av ett chilenskt  

företag. Boliden bestrider kravet. Huvudförhandling pågår vid Skellefteå tingsrätt mellan den 17 oktober och 8 december 2017. Dom  

väntas i början på nästa år. För ytterligare information och bakgrund hänvisas till www.boliden.com. 

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar marknads- och omvärldsrisker, finansiella risker,  

verksamhets- och affärsrisker samt legala risker. Den globala konjunkturen och i synnerhet den globala industriproduktionen, påverkar  

efterfrågan på zink, koppar och andra basmetaller. För mer information om risker och riskhantering hänvisas till Bolidens årsredovisning 

för 2016: Riskhantering sidorna 54-57.  

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS), samt Rådet 

för finansiell rapporterings rekommendation RFR1, kompletterande redovisningsregler för koncerner, vilken specificerar de tillägg till 

IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen. Denna kvartalsrapport är för koncernen upprättad enligt  

IAS 34, delårsrapportering, och årsredovisningslagen samt för moderbolaget enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och  

beräkningsmetoder är oförändrade från dem som tillämpades i 2016 års årsredovisning.  

Boliden presenterar vissa finansiella mått i kvartalsrapporten som inte definieras enligt IFRS och anser att dessa mått ger värdefull  

kompletterande information då de förtydligar utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på 

samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en  

ersättning för mått som definieras enligt IFRS. 

De finansiella mått som Boliden använder och som inte definieras i IFRS-regelverk är: Rörelseresultat (EBIT) exklusive omvärdering av 

processlager, Rörelseresultat (EBIT), Fritt kassaflöde, Nettoskuld, Avkastning på sysselsatt kapital, Avkastning på eget kapital,  

Nettoskuldsättningsgrad och Soliditet. Definition, motivering och beräkning av Boliden använda finansiella måtten framgår av 

www.boliden.com.  

Undertecknad försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och  

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm den 24 oktober 2017 

 

Lennart Evrell 

VD och koncernchef 

 

  



 

 21-22 november 2017 Kapitalmarknadsdag  

 14 februari 2018 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2017 

 27 april 2018  Rapport för första kvartalet 2018 

 27 april 2018  Årsstämma 2018 hålls i Garpenberg 

 

 

 

   

   

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, i kommission med Boliden Mineral AB, vilket innebär att resultat från  
verksamheten redovisas i Boliden Mineral AB. Under tredje kvartalet 2017 har Boliden AB inga belopp att redovisa i  
resultaträkningen eller under övrigt totalresultat. 

 

 

Verkligt värde på derivat baseras på aktuella köp- och säljpriser på balansdagen samt på en diskontering av beräknade kassaflöden. Marknadspriser 

för metaller hämtas där metallderivaten handlas, London Metal Exchange (LME) samt London Bullion Market Association (LBMA). Diskonte-

ringsräntor utgår ifrån aktuella marknadsräntor per valuta och tid till förfall för det finansiella instrumentet. Valutakurser hämtas från Riksbanken. 

Vid upplysning om verkligt värde på skulder till kreditinstitut beräknas verkligt värde som diskonterade avtalade amorteringar samt ränte-

betalningar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per 30 september 2017 bedöms räntevillkoren i aktuella låneavtal vara i nivå med  

marknadsmässiga räntor på kreditmarknaden. Verkligt värde överensstämmer därför väsentligen med det redovisade värdet.  

Kundfordringarnas och leverantörsskuldernas redovisade värde anses vara detsamma som det verkliga värdet med anledning av kort förfallotid, att 

reserveringar görs för osäkra kundfordringar samt att eventuell dröjsmålsränta kommer att debiteras. Bolidens innehav av finansiella instrument 

som redovisas till verkligt värde i balansräkningen tillhör samtliga nivå två i verkligt värdehierarkin med undantag för ett litet belopp i andra aktier 

och andelar som tillhör nivå tre. Se vidare under redovisningsprinciper i årsredovisningen. 

  



 

I tabellen nedan redovisas en uppskattning av hur förändringar i marknadsvillkor påverkar koncernens rörelseresultat ett år 

framåt i tiden. Beräkningen baseras på noteringar per den 30 september 2017 samt på Bolidens planerade produktionsvolymer.  

Känslighetsanalysen beaktar inte effekter av metallprissäkringar, valutakurssäkringar, kontrakterade smältlöner eller  

omvärderingar av processlager i smältverken. 

 

Boliden har historiskt haft en naturlig hedge till följd av den negativa korrelation som funnits mellan valuta å ena sidan och priser och smältlöne-

villkor å andra sidan. Detta illustreras i graferna nedan som visar Bolidens totalvägda prisindex samt ett vägt valutaindex och ett vägt metallpris- 

och smältlöneindex. 

  

 



 

Nedanstående tabeller visar Bolidens utestående pris- och valutakurssäkringar per den 30 september 2017. I övrigt är Bolidens  

produktion fullt ut exponerad mot marknadspriser. 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 


