
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processla-

ger ökade till 2 912 (2 106) MSEK. 

 Fritt kassaflöde uppgick till 2 382 (1 692) MSEK. 

 Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet 

från 19 till 11 procent. 

 Styrelsebeslut i februari 2018 om expansions-

investeringar i Kevitsa och Harjavalta. 

  Hög anrikning och höga halter i Gruvor. 

 Stabil produktion i Smältverk. 

 Styrelsen föreslår en utbetalning till aktieägarna om 

14,00 SEK per aktie genom: 

o en ordinarie utdelning på 8,25 (5,25) SEK per aktie. 

o en extra utbetalning på 5,75 SEK per aktie genom 

automatiskt inlösenförfarande. 

 



 

Försäljningsintäkterna ökade till 13 619 (12 137) MSEK, främst till följd av högre metallpriser.  

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 2 912 (2 106) MSEK. Förbättringen 

förklaras framför allt av högre metallpriser och högre produktion inom Gruvor. Planerade underhålls-

stopp i Smältverk belastade resultatet med 105 (0) MSEK. Fjolårets resultat inkluderar jämförelsestörande 

poster på -47 MSEK hänförliga till en reavinst från avyttringen av aluminiumfluoridverksamheten i Odda.  

Jämfört med föregående kvartal ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till följd av 

högre gruvproduktion och förbättrade priser och villkor. Kostnaderna ökade till följd av säsongsmässig 

ökning av personalkostnader och av högre produktion, vilka också gav högre avskrivningar.  

 

 

Resultatet efter finansiella poster var 3 030 (2 267) MSEK. Nettoresultatet var 2 248 (1 827) MSEK,  

vilket motsvarade ett resultat per aktie på 8,22 (6,68) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget kapital 

för helåret uppgick till 21,0 respektive 21,6 procent. 

  

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Kvartalets investeringar uppgick till 1 867 (1 343) MSEK och för helåret till 5 588 (4 127) MSEK. Till in-

vesteringarna 2016 tillkom även betalningen av förvärvet av Kevitsa på 5 961 MSEK. Investeringarna för 

2018 bedöms uppgå till drygt 6 miljarder SEK. 

 

Det fria kassaflödet var ett resultat av hög vinst, minskade lager och högre rörelseskulder. Kassaflödet för 

helåret var väsentligt högre än ifjol, då fritt kassaflöde exklusive betalningen för Kevitsa var 3 124 MSEK. 

 

Finansnettot var i kvartalet -61 (-86) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,3 (1,2) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 3 752 (9 339) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 11 (32) pro-

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

tiden på utnyttjade lån var 0,5 (0,2) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap 

till 8 768 (6 968) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än  

1 år.  

Bolidens policy är att utdelningen ska motsvara en tredjedel av nettoresultatet. För 2017 föreslår styrelsen 

en ordinarie utdelning på 8,25 (5,25) SEK per aktie vilket motsvarar 2 256 (1 436) MSEK, 32,9 (33,9) 

procent av årets nettoresultat. 

Boliden har genererat betydande kassaflöden under det senaste året och den finansiella ställningen är 

stark. Nettoskuldsättningsgraden var vid årsskiftet 11 procent vilket är lägre än Bolidens mål på 20 pro-

cent under högkonjunktur. Utan att riskera möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor och att 

finansiera ytterligare tillväxt föreslår styrelsen årsstämman ett automatiskt inlösenförfarande där varje ak-

tie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in 

för 5,75 SEK per aktie. Det motsvarar totalt 1 573 MSEK.  

Kombinerat med den föreslagna ordinarie utdelningen kommer aktieägarna, förutsatt årsstämmans god-

kännande, erhålla 14,00 SEK per aktie, totalt 3 829 MSEK. Avstämningsdag för aktiesplit föreslås preli-

minärt vara den 17 maj 2018. Betalningen för inlösenaktien beräknas ske omkring den 15 juni 2018. 

  

 
 

 
 



 

Den globala industriproduktionen visade god tillväxt under det fjärde kvartalet. Även bygginvesteringarna 

ökade. Tillväxttakten var högre i Europa, men lägre i Kina och USA jämfört med i föregående kvartal. 

Tillväxten av fordonsproduktionen var lägre än tidigare under året. 

Priserna i USD steg för samtliga basmetaller jämfört med föregående kvartal och USD stärktes något mot 

SEK. Ädelmetallpriserna var ungefär oförändrade. Jämfört med fjolårets fjärde kvartal steg samtliga 

basmetallpriser medan dollarn försvagades mot den svenska kronan. 

För helåret 2017 var basmetallpriserna genomsnittligt högre än under 2016. Ädelmetallpriserna var unge-

fär oförändrade. 

 

Den globala metallefterfrågan ökade med 1,5 procent jämfört med fjolårets fjärde kvartal. Tillväxten i 

Kina var oförändrad jämfört med föregående kvartal men efterfrågan minskade något i mogna ekonomier 

med undantag av Europa. 

Gruvproduktionen sjönk jämfört med fjolårets fjärde kvartal både globalt och i Kina. Smältverkens efter-

frågan på koncentrat var högre än produktionen och bristen på koncentrat fick smältlönerna på spot-

marknaden att sjunka. Den globala smältverksproduktionen var i nivå med metallefterfrågan. Tillgänglig-

heten till metall var fortsatt god i Europa och metallpremierna på spotmarknaden var stabila. 

Den globala metallefterfrågan ökade med 2 procent jämfört med fjolårets fjärde kvartal och smältverks-

produktionen var i nivå med metallefterfrågan. Tillgängligheten till metall och skrotråvara var god i 

Europa och metallpremierna på spotmarknaden var oförändrade från tredje kvartalet. 

Det var färre produktionsstörningar i världens gruvor under kvartalet än tidigare under 2017. Tillgänglig-

heten till koncentrat var något högre än efterfrågan. Aktiviteten på spotmarknaden för koncentrat var låg 

och smältlönerna oförändrade från tredje kvartalet. I början av 2018 har vägledande årskontrakt tecknats i 

marknaden på cirka 82 (92,5) USD per ton koncentrat. 

  

                                                                 
Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd och Wood Mackenzie, december 2017 och januari 2018. 

 

 
 

 

 
 

 



 

Hög produktionstillväxt för rostfritt stål och andra nickelförbrukande segment resulterade i ökad efter-

frågan på nickel jämfört med fjolårets fjärde kvartal. Metallproduktionen var begränsad av de temporära 

produktionsneddragningar som genomförts de senaste två åren. Metallagren sjönk men var fortsatt höga. 

Indonesiska staten införde exportförbud för nickelmalm 2014 vilket resulterade i minskad tillgång på 

nickelmalm för producenter av låghaltig ferronickel (s k NPI) i Kina. Under 2017 har exportförbudet 

hävts för flera gruvor och exporten av nickelmalm från Indonesien till Kina har tagit fart. I fjärde kvarta-

let var produktionen av NPI i Kina högre än på flera år. Samtidigt har kapacitet för att producera NPI 

startats i Indonesien under 2017. 

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 fjärde kvartalet har guld- och silverpriserna 

varit volatila men i nivå med priserna under tredje kvartalet. Påverkan av geopolitiska risker och ekono-

misk-politisk osäkerhet var begränsad under fjärde kvartalet. 

Det var knapphet på palladium men överutbud för platina under 2017. Priset för palladium har historiskt 

varit lägre än för platina men prisskillnaden har krympt under 2017 och i fjärde kvartalet var priset för 

palladium högre än för platina. 

Svavelsyrapriserna på spotmarknaden i Europa steg något jämfört med i tredje kvartalet och efterfrågan i 

norra Europa var god. 

 

 

 

 

 



 

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. 

 Hög produktion 

 Produktionsrekord i Aitik och Garpenberg 

 Högre metallpriser  

 Rörelseresultat 2 179 (1 136) MSEK 

 

Rörelseresultatet ökade till 2 179 (1 136) MSEK. Resultatförbättringen berodde på högre anrikad volym i 

Aitik, Garpenberg och Kevitsa och högre metallpriser.  

Resultatökningen mot föregående kvartal berodde främst på högre anrikad volym och höga halter i både 

Aitik och Garpenberg. Dessutom bidrog förbättrade metallpriser. Kostnaderna ökade till följd av högre 

produktion, säsongsvariationer och högre prospekteringsaktivitet. Ökningen i avskrivningar berodde 

främst på hög produktion i Aitik och Kevitsa. Underhållet var på en normal nivå vilket också bedöms 

gälla under första kvartalet 2018. 

Gruvors rörelseresultat för helåret ökade till 6 681 (2 804) MSEK. Med Kevitsa inräknat hela år 2016 för-

bättrades rörelseresultatet med 4 027 MSEK till följd av högre volymer, främst i Aitik och Kevitsa, samt 

förbättrade metallpriser. Kostnaderna ökade med 4 procent i lokala valutor, justerat för Kevitsa, vilket be-

rodde på högre gruvproduktion och ökade personalkostnader. Avskrivningar ökade till följd av Kevitsa-

förvärvet, högre produktion och att produktionen i Aitik skedde i kapitalintensiva områden. 

 

 
 

 



 

 

Aitiks kopparproduktion var rekordhög. Brytningen skedde i höghaltiga områden och kvartalets koppar-

halt var 0,32 (0,23) procent. Högre guldhalt bidrog till den högre produktionen av guld i koncentrat. 

Krosstillgängligheten var hög, inga stora underhåll gjordes och anrikad volym ökade till 10,1 (9,6) Mton. 

För helåret ökade anrikad volym till 39 (36) Mton till följd av förbättrade driftprestanda. Kopparhalten 

uppgick till 0,28 (0,22) procent. Utbyten förbättrades jämfört med föregående år. Bygget av en ny 

krosstation, som kommer att tas i bruk under 2018, pågår. Brytningsplanerna för 2018-2019 ligger i om-

råden med en genomsnittlig kopparhalt på 0,25 procent. 

Bolidenområdets anrikning minskade till följd av fortsatta utmaningar med bergsstabilitet i Kristinebergs-

gruvan. Produktionen av de flesta metaller i koncentrat minskade. Under året minskade anrikad volym till 

2 065 (2 138) kton, främst till följd av lägre slaggvolymer från Rönnskär och lägre malmproduktion i 

Kristinebergsgruvan. 

Brytningen i höghaltiga områden i Garpenberg gav produktion av metall i koncentrat på rekordnivå. 

Lägre genomsnittliga halter än föregående år ledde till att produktion av metaller i koncentrat för helåret 

minskade något. Under 2018 bedöms zinkhalten uppgå till 4,0 procent och silverhalten till 115 g/ton. 

Brytningsplanen för första kvartalet ligger i områden med lägre zinkhalter än genomsnitt för året. 

Kevitsas anrikade volym minskade något jämfört med föregående kvartal. Produktionen av koppar i kon-

centrat var hög till följd av höga halter, medan produktionen av nickel i koncentrat minskade något. 

 

I Kylylahti var produktionen stabil. Högre kopparhalter och utbyten jämfört med föregående kvartal 

medförde att produktionen av koppar i koncentrat ökade. För helåret uppgick anrikad volym till 809 

(797) kton. Lägre halter gjorde dock att produktionen av koppar i koncentrat minskade. 

 

Taras anrikade volym ökade jämfört med föregående kvartal. Produktionen av zink i koncentrat ökade 

trots något lägre halter och sena tillredningar. Anrikad volym för helåret minskade till 2 311 (2 603) kton, 

vilket medförde lägre produktion av zink och bly i koncentrat. 

 

Den årliga rapporten över utvecklingen av Bolidens mineralreserver och mineraltillgångar publiceras idag 

i ett separat pressmeddelande 4/2018 och på www.boliden.com.  

 

 

 

 
 

 
 



 

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. 

 Förbättrad processtabilitet i zinksmältverken 

 Underhållsstopp i Odda 

 Försämrade marknadsvillkor 

 

 

Smältverks rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager minskade till 766 (1 094) MSEK, vilket 

förklaras av försämrade zinksmältlöner, högre kostnader och underhållsstopp. Högre metallpriser och 

förbättrad processtabilitet i Kokkola bidrog positivt. Kostnaderna var högre främst beroende på under-

håll, högre kostnader för förbrukningsvaror och högre personalkostnader. Jämförelsestörande poster be-

står av reavinst från avyttringen av aluminiumfluoridverksamheten i Odda i slutet av fjolåret.  

Resultatökningen mot föregående kvartal berodde på förbättrade marknadsvillkor, främst högre metall-

priser. Efter en längre period av låg produktionsstabilitet i Kokkola har läget förbättrats och resulterat i 

högre produktion. Kostnadsökningen berodde på underhåll och högre personalkostnader.  

 

 
 

 
 

 



 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager för helåret var 2 732 (2 759) MSEK. Högre me-

tallpriser motverkades av lägre smältlönevillkor och mer underhåll. I lokala valutor var kostnadsökningen 

4 procent, vilket förklaras av högre personalkostnader, underhåll och kostnader orsakade av driftstör-

ningar. 

 

Rönnskärs avverkning ökade jämfört med ifjol till följd av bättre processtabilitet. Kopparproduktionen 

var något lägre. Ökningen av både avverkning och kopparproduktion mot föregående kvartal berodde på 

underhållsstopp i föregående kvartal. Under helåret 2017 förbättrades processtabiliteten och kopparpro-

duktionen ökade något. Lägre ädelmetallinnehåll i råmaterial innebar minskad guld- och silverproduktion.  

Harjavaltas kopparavverkning var stabil men lägre än under föregående kvartal på grund av underhållsar-

beten i anodugnen. Kopparproduktionen var hög men processtörningar i nickelavverkning ledde till lägre 

produktion. Ädelmetallproduktionen ökade som följd av råmaterialmixen. Kopparprocessen var stabil 

under 2017 vilket resulterade i något högre kopparproduktion än föregående år. Den minskade nickel-

produktionen var ett resultat av omfattande underhållsstopp under året. Silverproduktionen minskade 

som ett resultat av lägre halt i råmaterialen. 

Processtabiliteten i Kokkola förbättrades mot slutet av året efter tidigare problem med lågt strömutbyte 

och föroreningar i elektrolysverket. Avverkning och produktion ökade i kvartalet. Både 2016 och 2017 

påverkades av processtörningar. 

I Odda utfördes planerat underhållsstopp i den rostningsugn som tidigare under året orsakat produk-

tionsstörningar. Detta begränsade både avverkningen och zinkproduktionen under början av kvartalet 

men efter uppstart var produktionen hög och stabil. Under 2017 ökade zinkproduktionen trots underhåll 

då P200-projektet slutförts. Produktionsstörningar och underhållsstopp motverkade delvis effekten av 

projektet. 

I Bergsöe var avverkningen och produktionen hög och stabil. Ökningen mot föregående år berodde på 

förbättrade processer som möjliggjorde högre avverkning. 2017 års produktion av blylegeringar var re-

kordhög. 

Under fjärde kvartalet genomfördes ett planerat underhållsstop i Odda och medförde en resultateffekt 

om -105 MSEK, jämfört med -50 MSEK i föregående kvartal. Det gjordes inga underhållsstopp i fjol.  

Under 2018 beräknas underhållstopp i smältverken påverka rörelseresultatet med -200 (-415) MSEK, 

varav -130 (-260) MSEK i andra kvartalet och -70 (-50) MSEK i tredje kvartalet.

 



 

  

Försäljningen för året uppgick till 49 531 (40 316) MSEK. Gruvan Kevitsa förvärvades den 1 juni 2016. 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 8 913 (4 946) MSEK, med Kevitsa in-

räknat hela år 2016. Resultatökningen förklaras av förbättrade metallpriser och hög produktion inom 

främst Gruvor. Försämrade smältlönevillkor påverkade resultatet negativt. Planerade underhållsstopp för 

Smältverk belastade resultatet med cirka 415 (260) MSEK i form av lägre produktion och högre kostna-

der. Justerat för Kevitsa, var kostnadsökningen 4 procent i lokala valutor och förklaras huvudsakligen av 

högre gruvproduktion, ökat underhåll och av högre personalkostnader. Inköpspriser ökade något under 

året. Den högre gruvproduktionen medförde högre avskrivningar. Föregående år inkluderade jämförelse-

störande poster om 256 MSEK1 främst från justerade pensioner i Tara.  

 

 

 

Finansnettot uppgick till -278 (-308) MSEK och nettoresultatet till 6 856 (4 239) MSEK. Resultat per  

aktie var 25,06 (15,49) SEK. 

Årets investeringar uppgick till 5 588 (4 127) MSEK. En betydande del var underhållsinvesteringar vilket 

inkluderar tillredningar och gråbergsbrytning. Viktiga projekt under året var investeringen i ett djupförvar 

i Rönnskär, ett nytt svavelsyraverk i Harjavalta och en ny krosstation i Aitik. Till investeringarna 2016 till-

kom även betalningen av förvärvet av Kevitsa på 5 961 MSEK. 

  

                                                                 
1 Jämförelsestörande poster utgjordes av omvandling av Taras förmånsbestämda pensionsplan till en avgiftsbestämd 
pensionsplan (248 MSEK), förvärvskostnader kopplade till Kevitsa (-39 MSEK) och reavinst från försäljningen av 
aluminiumfluoridverksamheten i Odda (47 MSEK). 

 



 

Boliden redovisar rörelseresultat kvartalsvis per segment Smältverk och Gruvor liksom produktionsdata 

per enhet. På helår redovisas även rörelseresultat per enhet.  

Aitiks kraftiga rörelseresultatförbättring under året berodde på hög anrikad volym, höga halter och högre 

kopparpriser. Resultatförbättringarna i Bolidenområdet, Garpenberg och Tara var en följd av förbättrade 

zinkpriser och lägre smältlöner. Taras rörelseresultat 2016 påverkades positivt av jämförelsestörande ju-

steringar av pensioner om 248 MSEK. Kevitsa, som förvärvades i juni 2016, har efter förvärvet haft en 

bra utveckling av produktion och resultat. Kylylahtis resultat ökade till följd av högre kopparpriser.  

Rönnskärs högre resultat berodde på förbättrade marknadsvillkor och något högre produktion än föregå-

ende år. Harjavaltas resultat var i nivå med ifjol där bättre marknadsvillkor kompenserade kostnader för 

omfattande underhållsstopp. Kokkolas resultat ökade till följd av förbättrade marknadsvillkor. Högre 

zinkpriser kompenserade för lägre smältlönevillkor. Även Odda hade bättre marknadsvillkor än ifjol, men 

lägre volymer och stora underhåll i en rostningsugn belastade resultatet. Bergsöes resultat var stabilt. 

Högre produktion motverkades av högre kostnader.

 



 

 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var under året 5 684 (5 477). Olycksfallsfrekvensen för egna an-

ställda och entreprenörer uppgick under fjärde kvartalet till 4,4 (8,7). Genom intensivt arbetsmiljöarbete har an-

talet olyckor minskat vid flera enheter under året. Bergsöe och Kylylahti hade noll olycksfall under 2017. 

Koldioxidintensitet, utsläpp av svaveldioxid till luft samt utsläpp av metaller till vatten ligger på en bra nivå för 

att nå miljömålen till slutet av 2018. De flesta av Bolidens enheter har minskade utsläpp av metaller till vatten 

under året. Den största minskningen förklaras av ett reningsverk som togs i bruk i Rönnskär vid halvårsskiftet 

2016. 

 

Årets utsläpp av metaller till luft ökade jämfört med föregående år. Boliden kommer förmodligen inte att nå må-

let som satts till slutet av 2018 till följd av ökat innehåll av bly och arsenik i kopparsmältverkens inkommande 

koncentrat tillsammans med försämrad filterkapacitet. Reparation av filteranläggningar har genomförts vilket re-

sulterade i att utsläppen minskade under det fjärde kvartalet.  

 

Ingen allvarlig miljöincident inträffade under kvartalet.   

                                                                 
1
 Koldioxidintensiteten för 2016 har korrigerats från 0,69 till 0,73 på grund av ett felaktigt beräkningsunderlag. 

2
 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 begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en 

anställd som ersätts av Boliden Mineral AB. Resultat- och balansräkning för moderbolaget återfinns på sidan 20. 

Mikael Staffas har utsetts till ny VD och koncernchef för Boliden. Han tillträder tjänsten den 1 juni 2018. Rekrytering av ny direktör för 

affärsområde Gruvor har inletts. 

Den 19 januari inträffade en brand vid smältverket i Bergsöe. Branden orsakade inga personskador och påverkan på produktionen var 

marginell då den inträffade i en separat byggnad. En utredning har inletts för att fastställa skador och orsak. Den brandhärjade delen av 

Bergsöe innehöll en anläggning för att separera och återvinna plast från bilbatterier. Anläggningen var fortfarande under konstruktion och 

planerad driftsättning var under första kvartalet 2018. Bokfört värde på anläggningen är 80 MSEK. 

Boliden har i januari 2018 tecknat två nya långfristiga lån; ett 7-årigt lån om 600 MSEK med AB Svensk Exportkredit samt ett 8-årigt lån 

om 110 MEUR med Nordiska Investeringsbanken som återbetalas mellan 2023 och 2026. Det sistnämnda lånet ersätter ett befintligt från 

Nordiska Investeringsbanken om 60 MEUR med förfall 2018 som återbetalats i förtid. Ny genomsnittlig löptid i skuldportföljen är ca 2,9 

år. 

Boliden har den 13 februari 2018 beslutat att investera 80 MEUR för att öka produktionen i Kevitsa från 7,5 till 9,5 Mton/år från år 2021. 

Investeringen inkluderar en ny autogenkvarn med kringutrustning och en ny kvarnhall.  

Boliden har även vid samma tidpunkt beslutat att investera 45 MEUR i Harjavalta och Pori för att öka produktionen av katodkoppar från 

135 000 ton till 170 000 ton per år. Investeringen inkluderar flaskhalsinvesteringar i smältverket i Harjavalta och en utbyggnad av koppar-

raffinaderiet i Pori. 

Huvudförhandlingen vid Skellefteå tingsrätt avseende Bolidens export av våtverksslam under 1984-1985 till Chile avslutades i december. 

Dom meddelas den 8 mars 2018. 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.  

Från och med 2018 kommer två nya standarder att tillämpas vilka inte förväntas påverka Bolidens redovisning nämnvärt.  

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller en modell för klassifi-

cering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande nedskrivningsmodell för finansiella tillgångar och en omarbetad ansats 

till säkringsredovisning. Klassificering och värdering under IFRS 9 är baserade på den affärsmodell ett företag tillämpar för förvaltningen 

av finansiella tillgångar och egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från de finansiella tillgångarna. Utöver vissa förändringar i be-



 

nämningar har ändringen ingen påverkan på klassificeringen av Bolidens finansiella instrument. En förlustreserv ska redovisas 

för alla finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. I Bolidens fall blir detta tillämpligt på kundfordring-

ar. Denna förlustreserv kommer inte vara väsentlig för koncernen.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter nuvarande standarder och tolkningsuttalanden om intäkter. Standarden intro-

ducerar en ny modell för intäktsredovisning och ska tillämpas på samtliga kundkontrakt. Den nya standarden innebär nya utgångspunkter 

för när en intäkt ska redovisas och kräver nya bedömningar från företagsledningen jämfört med idag. Boliden har genomfört analys av 

kundkontrakt för att bedöma effekterna på intäktsredovisningen. Bolidens huvudsakliga intäkt kommer från försäljning av metaller. Det 

som har framkommit är att frakten vid vissa fraktvillkor kan anses som ett separat prestationsåtagande. I och med att den typen av avtal är 

begränsade till antal och det rör sig om oväsentliga belopp kommer frakten dock inte att redovisas separat från försäljningen. Slutsatsen av 

analysarbetet är att övergången till IFRS 15 inte kommer att få någon materiell effekt på koncernens nettoomsättning vare sig belopps-

mässigt eller avseende skillnad i periodicitet. Boliden kommer att anpassa sina finansiella rapporter under 2018 i enlighet med de nya upp-

lysningskraven. 

Boliden presenterar sedan flera år 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.  

Undertecknade 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. 
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Vid årsstämman 2017 valdes Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Invest-

ment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen. För att bättre 

spegla aktieägarstrukturen har valberedningen utnyttjat sitt mandat att utse ytterligare en ledamot, Hans Ek (SEB Investment Manage-

ment). Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande. 



 

 6 mars 2018  Årsredovisning 2017 offentliggörs på www.boliden.com. Den tryckta årsredovisningen 

  kommer att finnas tillgänglig på Bolidens huvudkontor från den 22 mars 2018 

 27 april 2018  Rapport för första kvartalet 2018 

 27 april 2018  Årsstämma 2018 hålls i Garpenberg. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på  

                                                    årsstämman ska skicka in det skriftligen till arsstamma@boliden.com, eller via brev till Boliden AB,  

                                                    Box 44, 101 20 Stockholm, rubricerat ”Ärende till Årsstämman”. Begäran ska ha kommit in till  

                                                    styrelsen senast den 9 mars 2018 

 20 juli 2018  Rapport för andra kvartalet 2018 

 24 oktober 2018 Rapport för tredje kvartalet 2018 

 13 februari 2019 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

   

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, är i skatterättslig kommission med Boliden Mineral AB och har en anställd som ersätts av Boliden 
Mineral AB. Under fjärde kvartalet 2017 har Boliden AB inga belopp att redovisa 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 den 31 december 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. 

Säkringar som avser prognostiserad exponering 2016-2017 förföll men förlängdes under 2015. Resultateffekten avseende förtida förfall av säk-

ringar relaterade till 2017 parkerades i eget kapital men har lösts upp över resultaträkningen löpande under 2017 med en nettoeffekt på 4 (-2) 

MSEK. Bolidens övriga valutakurs- och metallprisrisker avseende prognostiserad exponering är i allt väsentligt osäkrade. Per den 31 december 

2017 har Boliden inte några utestående valuta- eller råvaruderivat hänförliga till prognostiserad exponering.  



 

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 31 december 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. 

  

 



 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 


