
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av process-

lager uppgick till 2 001 (2 912) MSEK. 

 Fritt kassaflöde uppgick till 1 721 (2 382) MSEK. 

 

  Stabil produktion inom Smältverk. 

 Stabil gruvproduktion men med lägre halter. 

 Styrelsen föreslår en utbetalning till aktieägarna om 

13,00 SEK per aktie genom: 

o en ordinarie utdelning på 8,75 (8,25) SEK per aktie. 

o en extra utbetalning på 4,25 (5,75) SEK per aktie 

genom automatiskt inlösenförfarande. 

  

 

 



 

Försäljningen minskade till 12 543 (13 619) MSEK, främst till följd av lägre metallpriser. 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager försämrades till 2 001 (2 912) MSEK.  

Försämringen jämfört med ifjol, förklaras av lägre metallpriser samt lägre halter i Aitik, Kevitsa och Tara. 

Gruvproduktionen ökade i främst Aitik, men minskade något i Tara och Kevitsa.  

Jämfört med föregående kvartal var rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager i stort sett 

oförändrat. Högre metallpriser än under tredje kvartalet och frånvaron av planerade underhållsstopp i 

Smältverk kompenserade säsongsmässigt högre kostnader. 

Den jämförelsestörande posten på +37 MSEK härrör till försäljningen av den nedlagda kanadensiska gru-

van Premier Gold. 

Resultatet efter finansiella poster var 2 040 (3 030) MSEK. Skattekostnaden i kvartalet uppgick till 174 

(782) MSEK. Den lägre skattekostnaden jämfört med ifjol berodde på ett lägre resultat före skatt och en 

för hög skattebelastning tidigare under året. 

Nettoresultatet var 1 866 (2 248) MSEK vilket motsvarade ett resultat per aktie på 6,82 (8,22) SEK. Av-

kastning på sysselsatt respektive eget kapital för helåret uppgick till 20,3 respektive 19,4 procent.  

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Kvartalets investeringar uppgick till 2 013 (1 867) MSEK och bedöms för helåret 2019 uppgå till knappt 8 

miljarder SEK, varav underhållsinvesteringar utgör drygt 4 miljarder SEK. Till 2019 års investeringar hör 

en ny lakningsanläggning i Rönnskär, expansion i Kevitsa, expansion av smältverket i Harjavalta och  

kopparraffinaderiet i Pori samt nya gruvtruckar i Kevitsa och Aitik.  

 

Det fria kassaflödet uppgick till 1 721 (2 382) MSEK. Det lägre kassaflödet berodde främst på lägre  

resultat. 

 

Finansnettot var i kvartalet -52 (-61) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,2 (1,3) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 2 034 (3 752) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 5 (11) pro-

cent. Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var vid periodens slut 3,5 (2,4) år och räntebindningsti-

den på utnyttjade lån var 0,9 (0,5) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 

9 964 (8 768) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år.  

 

Efterbehandlingsskulden har de senaste åren blivit en allt viktigare del av Bolidens balansräkning. Netto 

uppgick den vid årsskiftet till 1 757 (1 657) MSEK. Den ingår dock inte i begreppet nettoskuld som 

endast innefattar finansiella skulder och tillgångar. Med tanke på efterbehandlingsskuldens storlek har  

styrelsen beslutat att inkludera denna i målet för kapitalstrukturen innebärande att summan av nettoskuld 

och nettoefterbehandlingsskuld ska uppgå till cirka 20 procent av eget kapital i en högkonjunktur.  

Bolidens policy är att utdelningen ska motsvara en tredjedel av nettoresultatet. För 2018 föreslår styrelsen 

en ordinarie utdelning på 8,75 (8,25) SEK per aktie vilket motsvarar 2 393 (2 256) MSEK, 33,2 (32,9) 

procent av årets nettoresultat. 

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

stark. Utan att riskera möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor och att finansiera ytterligare 

tillväxt föreslår styrelsen, som i fjol, årsstämman ett automatiskt inlösenförfarande. Varje aktie delas där-

med upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 

4,25 (5,75) SEK per aktie. Det motsvarar totalt 1 162 (1 573) MSEK.  

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

kännande, erhålla 13,00 (14,00) SEK per aktie, totalt 3 556 (3 829) MSEK. Avstämningsdag för aktiesplit 

föreslås vara omkring den 24 maj 2019. Betalningen för inlösenaktien beräknas ske omkring den 25 juni 

2019. 

 

  

 
 

 
 



 

Industriproduktionen var fortsatt stark under fjärde kvartalet men tillväxttakten minskade jämfört med 

tidigare under året, vilket påverkade efterfrågan på basmetaller negativt.  

Koppar och zinkpriserna var något högre jämfört med föregående kvartal. De var dock lägre än ifjol. Ef-

terfrågan på ädelmetaller ökade och guldpriset steg jämfört med tredje kvartalet. Dollarn var starkare jäm-

fört med ifjol vilket dämpade prisnedgången i svenska kronor.  

 

Den globala efterfrågan på zink minskade med knappt 1 procent jämfört med fjolårets fjärde kvartal. En 

marginell minskning noterades även för helåret, främst till följd av en något lägre efterfrågan i Kina.  

Den kinesiska smältverksindustrins produktion sjönk i fjärde kvartalet med 8 procent jämfört med ifjol. 

Det innebar att även den globala smältverksproduktionen minskade jämfört med ifjol men den var oför-

ändrad för helåret. Den globala metallproduktionen var lägre än metallefterfrågan under 2018. Under-

skottet täcktes av lager. Nya gruvor ökade utbudet av koncentrat och smältlönerna på spotmarknaden 

steg under året. I slutet av fjärde kvartalet var smältlönerna på spotmarknaden högre än de i vägledande 

årskontrakt. 

Den globala efterfrågan för koppar ökade med knappt 3 procent jämfört med fjärde kvartalet ifjol och 

ökningen var lika stor för helåret.  

Den globala smältverksproduktionen minskade med knappt 4 procent jämfört med fjärde kvartalet ifjol 

efter att ha ökat de tre första kvartalen. Minskningen förklaras främst av planerade och oplanerade stopp 

bland smältverk och raffinaderier. För helåret 2018 ökade smältverksproduktionen med 2 procent. Pro-

duktionsstörningarna i gruvindustrin var lägre än tidigare år och koncentratmarknaden var nästan i balans. 

Smältlönerna på spotmarknaden steg något och var i nivå med de i vägledande årskontrakt.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 



 

Den globala efterfrågan för nickel ökade med knappt 1 procent jämfört med fjolårets fjärde kvartal vilket 

var en lägre tillväxttakt jämfört med tidigare under året. Den globala produktionen av rostfritt stål, som 

svarar för cirka 70 procent av förbrukningen av nickel i världen, ökade endast marginellt i fjärde kvartalet. 

För helåret däremot ökade produktionen av rostfritt stål med 6 procent. Den globala nickelefterfrågan 

ökade med 6 procent för helåret 2018. 

Produktionen av låghaltig ferronickel, så kallad nickel pig iron, ökade under året. Den totala globala pro-

duktionen av nickelmetall ökade med knappt 2 procent jämfört med fjolårets fjärde kvartal. Lagren av 

nickel minskade under året. 

Efterfrågan på ädelmetaller tilltog under fjärde kvartalet drivet av finansiella investerare. Priset på palla-

dium ökade snabbast av Bolidens ädelmetaller.  

Efterfrågan på svavelsyra var god och priserna på spotmarknaden i Europa och flera andra marknader 

steg ytterligare från tredje kvartalet.

 

 

 

 



 

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

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

gruvkoncentrat.  

 Stabil gruvproduktion men med lägre halter 

 Lägre metallpriser 

 Rörelseresultat 1 384 (2 179) MSEK 

 

Rörelseresultatet minskade till 1 384 (2 179) MSEK främst till följd av lägre metallpriser och lägre halter. 

Volymeffekten var negativ då högre gruvproduktion inte fullt ut kunde kompensera de lägre halterna i 

Aitik, Kevitsa och Tara. Dessutom påverkade lägre anrikning i Garpenberg negativt. 

Resultatförbättringen mot föregående kvartal berodde på en kombination av högre priser och bättre voly-

mer. Kostnaderna ökade främst på grund av säsongsmässiga skäl. 

Den jämförelsestörande posten på +37 MSEK härrör till försäljningen av den nedlagda kanadensiska gru-

van, Premier Gold inklusive därtill hörande prospekteringsrätter.  

 

 
 

 



 

 

I Aitik minskade den anrikade volymen jämfört med föregående kvartal men var i nivå med volymen ifjol. 

Den något lägre produktionen ska ses mot tredje kvartalets gynnsamma väderförhållanden och frånvaro 

av underhållsstopp. Gruvproduktionen inklusive gråbergsbrytningen ökade. Brytningen skedde i liknande 

områden som i tredje kvartalet och kopparhalten uppgick till 0,27 (0,32) procent. Utbytet för koppar och 

guld var stabilt både jämfört med föregående kvartal och ifjol. Kopparhalten för 2019 bedöms uppgå till 

0,25 procent i snitt, vilket är i linje med tidigare bedömning.                                                                                                

Bolidenområdets anrikning var lägre än i tredje kvartalet men något högre än föregående år. Som tidigare 

kommunicerats, är dagbrottet i Maurliden under slutbrytning med endast begränsade volymer 2018 och 

2019. Trots detta var produktion av metall i koncentrat för flertalet metaller i nivå med både tredje kvar-

talet och i fjol. Hög produktion, inom Bolidenområdets tre kvarvarande gruvor kompenserade för bort-

fallet från Maurliden.   

Garpenbergs anrikade volym var lägre jämfört med både föregående kvartal och ifjol, främst på grund av 

malmtransportproblem i gruvan. Brytningen skedde i områden med liknande zinkhalt men med lägre sil-

verhalt jämfört med både tredje kvartalet och ifjol. Metallproduktionen minskade främst avseende silver. 

Under 2019 bedöms zinkhalten uppgå till 4,0 procent i snitt, vilket är i linje med tidigare bedömning.  

Taras anrikade volym ökade något jämfört med tredje kvartalet, men minskade jämfört med ifjol.  

Produktionen hämmades av vissa gruvtekniska produktionsproblem. Dessutom påverkade lägre zinkhalt 

metallproduktionen negativt. 

Kevitsas anrikade volym var i nivå med föregående kvartal men lägre än ifjol. Kopparproduktionen var 

lägre än både föregående kvartal och ifjol på grund av främst lägre halt. Högre utbyten ledde till att voly-

men nickelmetall var i nivå med både tredje kvartalet och ifjol trots lägre halt. 

 

I Kylylahti var anrikad volym på en fortsatt hög och stabil nivå. Ändrade brytplaner ledde till en fortsatt 

hög nickel- och koboltproduktion men lägre kopparproduktion.   

 

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

13 februari, 2019 i ett separat pressmeddelande 3/2019 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 även inköp 

av gruvkoncentrat och sekundära råmaterial samt försäljning av metaller och biprodukter. 

 Stabil produktion 

 Försämrade priser och villkor 

 Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager var 575 (766) MSEK 

 

 

Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager minskade till 575 (766) MSEK till följd av försäm-

rade priser och villkor. Högre basmetallproduktion och avsaknaden av underhållsstopp gav dock en posi-

tiv resultateffekt. Kostnadsökningen jämfört med ifjol var framför allt hänförlig till energi, personalkost-

nader och kemikalier. Kostnadsökningen jämfört med föregående kvartal berodde på säsongsmässigt 

högre personalkostnader och höjda energikostnader. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Rönnskärs avverkning ökade både jämfört med föregående kvartal och ifjol, och dess produktion av kop-

par noterade ett kvartalsrekord. Produktionen av guld minskade på grund av lägre ingående halter i rå-

materialen. 

Harjavaltas kopparavverkning ökade jämfört med tredje kvartalet som var drabbat av produktionspro-

blem i det nya svavelsyraverket. Den var dock lägre jämfört med ifjol på grund av en kortare strejk och 

vissa processtörningar. Produktionen av nickel i skärsten var på en stabil och hög nivå. Produktionen av 

guld minskade både jämfört med tredje kvartalet och ifjol främst på grund av lägre halter i råmaterialen.  

Kokkolas avverkning var i nivå med både tredje kvartalet och ifjol. Produktionen av zink ökade däremot 

jämfört med tredje kvartalet tack vare förbättrad processtabilitet och var även över fjolårets nivå.  

I Odda minskade avverkning och produktion jämfört med föregående kvartal på grund av processtek-

niska problem. Produktionen ökade dock jämfört med ifjol som ett resultat av den expansionsinvestering 

som genomförts samt det faktum att fjolåret hämmades av ett planerat underhållsstopp.  

I Bergsöe var blyproduktionen högre än föregående kvartal då underhållsstopp genomfördes men något 

lägre än föregående år, på grund av generellt lägre produktionsstabilitet. 

Under kvartalet genomfördes inga planerade underhållsstopp. Ifjol gjordes underhållsstopp som  

påverkade rörelseresultatet med -105 MSEK och motsvarande siffra för föregående kvartal var -70 

MSEK. 

 

Under 2019 beräknas underhållstopp i smältverken påverka rörelseresultatet med -480 (-200) MSEK, 

varav -270 (-130) MSEK i andra kvartalet och -140 (-70) MSEK i tredje kvartalet och -70 (0) MSEK i 

fjärde kvartalet.

 



 

  

Försäljningen för året uppgick till 52 454 (49 531) MSEK. Ökningen beror på såväl högre volymer som 

högre metallpriser. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 9 074 (8 913) MSEK. Re-

sultatförbättringen berodde främst på högre volymer och metallpriser vilka delvis motverkades av högre 

kostnader. Kostnadsökningen var 4 procent i lokala valutor och beror främst på ökade kostnader för 

energi och kemikalier. Planerade underhållsstopp i Smältverk belastade resultatet med -200 (-415) MSEK. 

Den högre gruvproduktionen medförde högre avskrivningar. Den jämförelsestörande posten på netto -13 

MSEK härrör från en försäljning av den nedlagda kanadensiska Premier Gold-gruvan och kostnader för 

en brand i Boliden Bergsöe.  

 

 

Finansnettot uppgick till -240 (-278) MSEK och nettoresultatet till 7 201 (6 856) MSEK. Resultat per  

aktie var 26,32 (25,06) SEK. 

Årets investeringar uppgick till 6 140 (5 588) MSEK. Drygt 4 miljarder SEK var underhållsinvesteringar 

vilket inkluderar tillredningar och gråbergsbrytning. Omfattande projekt under året var investeringen i en 

ny kross i Aitik och det nya svavelsyraverket i Harjavalta. 

  

 



 

Boliden redovisar rörelseresultat kvartalsvis per segment Smältverk och Gruvor liksom produktionsdata 

per enhet. På helår redovisas även rörelseresultat per enhet.  

 



 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var 5 819 (5 684). Olycksfallsfrekvensen för egna anställda och entre-

prenörer var under fjärde kvartalet 8,3 (4,4). Ett åtgärdsprogram, med ökat fokus på säkert arbete under vinter-

förhållanden, har initierats. 

Koldioxidintensitet och utsläpp av metaller till vatten når Bolidens miljömål för 2018 med god marginal. Utsläpp 

av svaveldioxid och metaller till luft ligger på en något förhöjd nivå. Åtgärder har vidtagits för att minska utsläp-

pen under året och båda värdena har visat på en nedåtgående trend under kvartalet. Samtliga miljöindikatorer är 

inom tillståndskraven för Bolidens verksamheter. 

 

Ingen allvarlig miljöincident inträffade under kvartalet eller under året.  

 

 

  

                                                                 
1 En allvarlig händelse som orsakar eller potentiellt kan orsaka betydande miljöpåverkan. 
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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 21. 

Den finska skattemyndigheten har upptaxerat Boliden Kevitsa Oy avseende åren 2012-2016 vilket skulle medföra en ökad skattekostnad 

om 29 MEUR. Upptaxeringen är hänförlig till tiden innan Kevitsa förvärvades av Boliden. Ingen avsättning har gjorts i bokslutet, baserat 

bl.a. på att beslutet avses att överklagas samt på förvärvsavtalets garantibestämmelser.   

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 2017: Riskhantering sidorna 56-59.  

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

för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 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 2017 års årsredovisning förutom tillämpning av IFRS 9 Finansiella instru-

ment och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder som började tillämpas från och med 1 januari 2018.  

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 redovisningen av Bolidens finansiella instrument. En förlustreserv redovisas för alla finansi-

ella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. I Bolidens fall är detta tillämpligt på kundfordringar. Denna förlustreserv är 

inte väsentlig för koncernen.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter tidigare standarder och tolkningsuttalanden om intäkter. Standarden introducerar en ny 

modell för intäktsredovisning och tillämpas på samtliga kundkontrakt. Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för när en intäkt 

redovisas och kräver nya bedömningar från företagsledningen jämfört med tidigare. 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 redovisas inte frakten separat från försäljningen. Slutsatsen av analysarbetet är att övergången till 

IFRS 15 inte har någon materiell effekt på koncernens nettoomsättning vare sig beloppsmässigt eller avseende skillnad i periodicitet. På 

sidan 23 beskrivs redovisningsprinciperna för intäkter och upplysning om fördelning av externa intäkter. 

IFRS 16, Leasingavtal: Standarden träder i kraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare och ger en heltäckande modell för 

identifiering och redovisning av leasingavtal för både leasinggivare och leasingtagare. Den ersätter den nuvarande leasingstandarden, IAS 

17 Leasingavtal och relaterade tolkningsuttalanden. För Bolidenkoncernen blir första tillämpningsdag 1 januari 2019. 

Ett leasingavtal enligt IFRS 16 är ett avtal som överför rätten att kontrollera nyttjandet av en identifierad tillgång under en tidsperiod i 

utbyte mot ersättning. Kontroll existerar om kunden har rätten att åtnjuta förmånerna av användningen av den identifierade tillgången och 

har rätten att besluta hur den identifierbara tillgången används. 

Boliden har sedan länge en restriktiv inställning till att finansiera köp av anläggningstillgångar via leasing. Tecknande av leasingkontrakt 

sker därför endast i undantagsfall. De leasingkontrakt som finns avser främst produktionsutrustning. Boliden har inför införandet av IFRS 

16 genomfört en analys av befintliga leasingkontrakt och liknande kontrakt för att bedöma påverkan av den nya standarden. Analysen har 

visat att den nya standarden inte kommer påverka Bolidens redovisning i någon större utsträckning. 

 

 

 



 

IFRS 16 förändrar framförallt hur leasingavtal som tidigare klassificerades som operationella enligt IAS 17, vilka redovisats utan-

för balansräkningen, skall redovisas. Synsättet baseras på att leasingtagaren har en rättighet att använda en tillgång under en viss 

tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet.  

Boliden har valt att tillämpa den förenklade övergångsmetoden vilket innebär att jämförelseåret inte räknas om och att storleken 

på nyttjanderätten har värderats till att motsvara storleken på leasingskulden vid övergångstidpunkten. Beräkning av skuld för leasad till-

gång baseras på nuvärdet av de återstående leasingavgifterna, diskonterade med leasingavtalets implicita ränta, eller i fall den inte kan fast-

ställas med den marginella låneräntan. Den marginella låneräntan har fastställts centralt utifrån koncernens finansieringsbehov och villkor. 

Tillgångens nyttjanderätt värderas initialt till motsvarande belopp som skulden. Bolidenkoncernen använder sig av lättnadsregler som fun-

nits tillgängliga vid övergången till IFRS 16 vid fastställandet av skuld och nyttjanderätt i balansräkningen. Lättnadsreglerna innebär att 

leasingavtal med en kvarstående löptid om tolv månader eller kortare och leasingavtal för vilket den underliggande tillgången är av mindre 

värde inte ska inkluderas vid fastställandet av skulden eller nyttjanderätten i balansräkningen. 

Resultaträkningen påverkas genom att kostnader som enligt IAS 17 redovisas i rörelseresultatet nu ska delas upp på avskrivningar, som 

fortsatt redovisas i rörelseresultatet, och ränta, som redovisas i finansnettot. Även tidpunkten när kostnaden redovisas kommer att ändras 

jämfört med redovisningen av dagens operationella leasingavtal. Avskrivningen kommer att ske linjärt medan den del som avser ränta 

inledningsvis kommer vara högre och minska över tiden. Effekten på Bolidens resultat bedöms som marginell. 

Den uppskattade effekten på balansräkningen för Boliden uppgår till cirka 230 MSEK i form av nyttjanderätt och en motsvarande leasing-

skuld. Övergången till IFRS 16 bedöms påverka Bolidens nyckeltal marginellt. 

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. 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 syssel-

satt kapital, Avkastning på eget kapital, Nettoskuldsättningsgrad och Soliditet. Definition, motivering och beräkning av Boliden använda 

finansiella mått framgår av www.boliden.com.  

 

http://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. 

 

Stockholm den 13 februari, 2019 
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Valberedningen inför årsstämman består av; valberedningens ordförande Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, 

Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Manage-

ment) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).



 

 8 mars 2019  Års- och hållbarhetsredovisning 2018 offentliggörs på www.boliden.com. Den tryckta  

  versionen kommer att finnas tillgänglig på Bolidens huvudkontor från den 22 mars 2019. 

 13 – 14 mars 2019 Kapitalmarknadsdag 

 3 maj 2019  Rapport för första kvartalet 2019 och årsstämma i Boliden 

 3 maj 2019  Årsstämma 2019 hålls i Boliden. 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 15 mars 2019. 

 19 juli 2019  Rapport för andra kvartalet 2019 

 24 oktober 2019 Rapport för tredje kvartalet 2019 

 13 februari 2020 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019 
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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 2018 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 räntebetal-

ningar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per den 31 december 2018 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. 



 

Försäljning av metallkoncentrat, metaller, mellanprodukter och biprodukter redovisas vid leverans till kund i enlighet med försälj-

ningsvillkoren, det vill säga intäkten redovisas i samband med att kontrollen övergår till köparen.

Koncernens metallkoncentrat faktureras preliminärt vid leverans. Definitivfakturering sker när alla ingående parametrar (koncentrat, kvantitet, 

metallinnehåll, föroreningsinnehåll och metallpris för den överenskomna prissättningsperioden, vilket normalt är genomsnittspris månaden efter 

leveransmånaden på LME) har fastställts. 

Koncernens metaller och mellanprodukter faktureras till kunderna vid leverans. Koncernen eliminerar prisrisken vid försäljning och inköp av 

metaller genom att dagligen terminssäkra differensen mellan inköpt och såld kvantitet.  

Koncernens biprodukter faktureras till kunderna i samband med att kontrollen övergår, vilket sker vid leverans. 

 

 

 

 



 

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 2018 samt på Bolidens planerade produktionsvolymer.  

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

omvärderingar av processlager i smältverken. 

 

Nedan visas ett vägt index med de priser, villkor och valutor som har störst påverkan på Bolidens resultat, samt ett vägt valutaindex och ett vägt 

metallpris och smältlöneindex. Bolidenvägt index föll med 8 procent under året, men är på en historiskt hög nivå. Valutor och metallpriser har 

ofta uppvisat en negativ korrelation vilket verkat utjämnande på det Bolidenvägda indexet samt Bolidens resultat. 
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