
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av process-

lager uppgick till 1 631 (2 329) MSEK. 

 Fritt kassaflöde uppgick till 789 (1 718) MSEK. 

 

 

  Stabil produktion i Gruvor, men lägre halter i Tara, 

Kevitsa och Aitik. 

 Omfattande planerade underhållsstopp i Smältverk 

påverkade resultatet -315 (-130) MSEK. 

 

 

 

 



 

Försäljningen minskade till 12 747 (14 071) MSEK. 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager försämrades till 1 631 (2 329) MSEK.  

Försämringen jämfört med ifjol, beror på lägre halter inom Gruvor och mer omfattande underhållsstopp 

inom Smältverk. Kostnaderna ökade något jämfört med ifjol, främst till följd av mer omfattande under-

håll och vissa processtörningar i Rönnskär. Priser och villkor gav sammantaget en positiv effekt. I  

resultatet ingår framtida efterbehandlingskostnad i Rönnskär om 139 MSEK. 

Jämfört med föregående kvartal var rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager lägre. Något 

förbättrade priser och villkor kunde inte kompensera de negativa effekterna av lägre halter i Gruvor och 

omfattande underhållsstopp i Smältverk. 

Resultatet efter finansiella poster var 1 478 (2 401) MSEK. Nettoresultatet var 1 132 (2 038) MSEK vilket 

motsvarade en vinst per aktie på 4,13 (7,45) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget kapital för de 

senaste 12 månaderna uppgick till 17,2 respektive 15,9 procent.  

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Investeringarna uppgick till 2 132 (1 561) MSEK. Underhållsinvesteringarna var ungefär lika stora som 

föregående år och bedöms för innevarande år uppgå till drygt 4 miljarder SEK. För helåret 2019 bedöms 

de totala investeringarna uppgå till knappt 8 miljarder SEK, vilket är i linje med vad som tidigare har 

kommunicerats.  

 

Det fria kassaflödet minskade till 789 (1 718) MSEK bland annat till följd av lägre resultat och högre 

investeringar. 

 

Finansnettot var i kvartalet -61 (-66) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,2 (1,2) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 5 513 (4 589) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 14 (13) pro-

cent. Under kvartalet betalades utdelning och inlösen av egna aktier med sammanlagt 3 556 (3 829) 

MSEK. Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var 3,9 (3,8) år och räntebindningstiden på utnyttjade 

lån var 0,4 (0,3) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 7 237 (9 194) 

MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år.  

 

En utredning angående efterbehandling av mark i Rönnskär har, i enlighet med gällande miljötillstånd, 

slutförts under kvartalet. Utredningen visar på ett behov av efterbehandling av vissa lagringsplatser i 

Rönnskär. Resultatet av denna utredning har kommunicerats till Mark- och miljödomstolen. Den  

beräknade kostnaden för efterbehandlingen uppgår till 139 MSEK vilket kostnadsförs i andra kvartalet 

2019. Efterbehandlingen kan påbörjas tidigast då det lagrade stoftet har bearbetats i det nya  

lakningsverket eller förflyttats till djupförvaret. 

 

En ny miljödom har erhållits avseende framtida efterbehandling av Kevitsa-gruvan. Domen ställer högre 

krav avseende framtida täckning. Kostnaden för denna kommer att överstiga tidigare beräkningar på 

grund av ökad kvantitet täckmassa och längre transporter. Till följd av detta har såväl 

efterbehandlingsreserven som efterbehandlingstillgången i Kevitsa ökats med 56 MEUR. Förändringen 

påverkade inte andra kvartalets resultat, men kommer att belasta resultatet före skatt med 6,5 MEUR per 

år för resten av gruvans livslängd. 

 

 

 

  

 
 

 
 



 

Genomsnittspriserna i USD för Bolidens huvudmetaller var i stort sett oförändrade jämfört med 

föregående kvartal. Dollarn stärktes ytterligare och i SEK var priserna högre med undantag för bly och 

silver.  

 

Den globala zinkefterfrågan var oförändrad jämfört med ifjol. I Europa sjönk efterfrågan till följd av 

svagare industrikonjunktur, bland annat har transportsektorn utvecklats svagt under 2019, vilket i 

förlängningen drabbat zinkefterfrågan. 

Metallmarknaden var i balans då smältverken i Kina fortsatte att producera under normal nivå. Den låga 

produktionen i Kina beror i huvudsak på begränsade möjligheter att deponera jarosit. I Europa sjönk 

smältverksproduktionen jämfört med fjolåret.  

Den globala gruvproduktionen fortsatte att öka och tillgången på koncentrat var god i andra kvartalet. 

Smältlönerna på spotmarknaden fortsatte att stiga och var i slutet av kvartalet något högre än de i  

vägledande årskontrakt. Jämfört med ifjol var den realiserade smältlönen i kontrakt drygt 60-70 procent 

högre. 

Den globala kopparefterfrågan ökade med drygt 2 procent jämfört med andra kvartalet ifjol. Kina stod 

för huvuddelen av ökningen. Smältverksproduktionen ökade i takt med metallefterfrågan.  

Gruvproduktionen var lägre än ifjol. Det var balans på koncentratmarknaden, men utbudet av komplexa 

koncentrat ökade mer än för rena koncentrat. Det resulterade i ökad konkurrens om rena koncentrat och 

smältlönerna på spotmarknaden sjönk därför under kvartalet, vilket innebar att de i slutet av andra  

kvartalet var lägre än de i vägledande årskontrakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd och Wood Mackenzie, juni, juli 2019. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Den globala nickelefterfrågan ökade med knappt 4 procent jämfört med fjolårets andra kvartal.  

Produktionen av rostfritt stål, det största användningsområdet för nickel, ökade med 5 procent drivet av  

produktionsökningar i Kina och Indonesien. Produktionen av nickelmetall ökade kraftigt. Utbyggnaden 

av kapacitet för låghaltig ferronickel, Nickel Pig Iron (NPI), fortsätter. Indonesien har på kort tid byggt 

en betydande NPI kapacitet som försörjs med malm från inhemska gruvor.  

Guldpriset speglade oron på finansmarknaderna och steg från mitten av kvartalet medan silverpriset var 

oförändrat. Silverefterfrågan påverkas jämfört med guldefterfrågan i högre grad av industrikonjunkturen. 

Priset på palladium steg kraftigt i juni, främst till följd av ökad efterfrågan från fordonsindustrin.  

Efterfrågan och prisutvecklingen på Bolidens marknader i Norden har utvecklats positivt mellan första 

och andra kvartalet. På exportmarknaderna har priserna däremot pressats av ökat utbud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 lägre halter  

 Försämrade priser och villkor  

 Rörelseresultat var 1 149 (2 044) MSEK 

 

 

 

Rörelseresultatet minskade till 1 149 (2 044) MSEK beroende på såväl lägre produktion av metall i 

koncentrat som försämrade priser och villkor. Högre anrikat tonnage kunde inte kompensera för lägre 

halter i Tara, Kevitsa och Aitik. Kostnaderna var i stort sett oförändrade.  

Rörelseresultatet var lägre än föregående kvartal, till följd av lägre metallpriser. Avskrivningarna sjönk till 

följd av lägre produktion av metall i koncentrat i framför allt Kevitsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

I Aitik ökade den anrikade volymen både jämfört med föregående kvartal och ifjol. Brytningen skedde i 

liknande områden som under första kvartalet, med något lägre halt än ifjol. Kopparhalten uppgick till 

0,27 (0,28) procent. Utbytet påverkades, precis som under första kvartalet, negativt av att brytningen 

skedde i ytnära områden med inslag av oxiderad malm. Kopparhalten för 2019 bedöms uppgå till 0,25 

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

Bolidenområdets anrikning ökade både jämfört med första kvartalet och föregående år. Dagbrottet i 

Maurliden slutbröts under april men hög produktion inom områdets tre kvarvarande gruvor kompense-

rade för bortfallet. Produktionen av metall i koncentrat ökade för flertalet metaller, både jämfört med  

föregående kvartal och ifjol, tack vare högre anrikning, stabila utbyten och något högre halter.  

Undersökningsorten för att komma till borrposition för mineraltillgången Rävliden färdigställdes.  

Garpenbergs anrikade volym var nästan i nivå med första kvartalets rekordnivå och högre än ifjol.  

Brytningen skedde i områden med lägre zinkhalt vilket gav lägre produktion av zinkmetall jämfört med 

första kvartalet. Det omvända gällde mot föregående år. Silverhalten var högre än föregående kvartal, 

vilket tillsammans med stabila utbyten gav högre produktion av silvermetall. Jämfört med ifjol var dock 

silverhalten och utbytet lägre, vilket gav lägre produktion. Under 2019 bedöms zinkhalten uppgå till 4,0 

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

Taras anrikade volym var i nivå med första kvartalet och ökade något jämfört med ifjol. Zinkhalten var 

dock lägre än både föregående kvartal och ifjol. Försämrad bergsstabilitet föranledde att brytplanen 

ändrades vilket även kommer att påverka zinkhalten i tredje kvartalet negativt. Trots stabila utbyten ledde 

detta till minskad produktion av zinkmetall.  

Kevitsas anrikade volym var något lägre både jämfört med föregående kvartal och ifjol. Gruvan är inne i 

en omställningsfas för att öka produktionen. Kopparhalten var i nivå med föregående kvartal men  

betydligt lägre än ifjol. Nickelhalten var lägre än föregående kvartal och betydligt lägre än ifjol.  

I Kylylahti var anrikad volym lägre än föregående kvartal till följd av planerat underhållsarbete och låga 

malmlager. Ändrade brytplaner ledde till en lägre nickel- och koboltproduktion jämfört med föregående 

kvartal men ändå något högre än ifjol. Anrikad volym, kopparhalt och produktion av kopparmetall i  

koncentrat var väsentligt lägre än det rekordstarka kvartalet ifjol. 

 

 

 

 
 

 
 



 

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. 

 Omfattande planerade underhållsstopp, -315 (-130) MSEK 

 Förbättrade priser och villkor 

 Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager var 387 (630) MSEK 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager minskade till 387 (630) MSEK, trots förbättrade 

priser och villkor. Ett mer omfattande planerat underhållsstopp i Harjavalta samt den jämförelsestörande 

posten om -139 (0) MSEK bidrog negativt. Kostnadsökningen jämfört med ifjol var främst hänförlig till 

underhållsstopp, samt ökad förbrukning av kemikalier och energi till följd av underhållsbehov i Rönnskär. 

En förhöjd kostnadsnivå i Rönnskär beräknas kvarstå fram till det planerade underhållsstoppet i tredje 

kvartalet. 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager försämrades jämfört med föregående kvartal till 

följd av lägre volymer och högre kostnader främst relaterat till underhållsstopp. 

 

 
 

 
 

 



 

 

Rönnskärs kopparproduktion var något lägre än både föregående kvartal och ifjol på grund av vissa pro-

cesstörningar. Produktionen av guld minskade men produktionen av silver ökade jämfört med 

föregående kvartal på grund av halterna i de ingående råmaterialen.  

Harjavaltas koppar- och nickelavverkning minskade kraftigt jämfört med både första kvartalet och 

föregående år. Under kvartalet genomfördes ett mer omfattande underhållsstopp, jämfört med  

föregående år, som begränsade kopparproduktionen samt produktionen av nickel i skärsten. Uppstarten 

har gått enligt plan. Produktionen av guld ökade både jämfört med första kvartalet och fjolåret främst på 

grund av högre halter i råmaterialen.  

Kokkolas avverkning och produktion var lägre jämfört med både första kvartalet och ifjol. Detta till följd 

av planerat underhållsstopp samt problem i laknings- och reningsprocessen avseende avskiljning av 

kobolt. 

I Odda noterades ett nytt kvartalsrekord för både avverkning och metallproduktion.  

Bergsöes produktion var högre än föregående kvartal som var påverkat av ett oplanerat produktionsstopp 

och den var även högre än ifjol. Den nya anläggningen för plastseparation planeras att tas i bruk under 

tredje kvartalet. 

Underhållsstoppen i det andra kvartalet påverkade resultatet med -315 (-130) MSEK, vilket är 45 MSEK 

mer än vad som tidigare kommunicerats. Underhållsstoppet i Harjavalta förlängdes med 2 dagar vilket 

ledde till högre kostnader och ökat intäktsbortfall. Under 2019 beräknas planerade underhållsstopp i 

smältverken påverka rörelseresultatet med -675 (-200) MSEK, varav -290 (-70) MSEK i tredje kvartalet 

och -70 (0) MSEK i fjärde kvartalet. Bedömningen för tredje kvartalet är 150 MSEK högre än vad som 

tidigare kommunicerats. Fjärde kvartalet är i linje med tidigare bedömning. Inga underhållsstopp gjordes 

under det första kvartalet. 

 



 

  

Försäljningen under första halvåret uppgick till 25 794 (27 402) MSEK. Minskningen förklaras främst av 

lägre volymer. 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager minskade till 3 679 (5 053) MSEK, främst 

beroende på lägre volymer.  

Gruvors volym påverkades av lägre halter, delvis kompenserade av högre anrikning. Smältverks volym, 

påverkades av mer omfattande planerade underhållsstopp och vissa processtörningar.  

Priser och villkor har, sammantaget sett, gett en mindre positiv effekt då en starkare USD och högre 

svavelsyrapriser mer än fullt ut har kompenserat de lägre metallpriserna. 

Kostnaderna ökade jämfört med ifjol, till följd av högre gruvproduktion och anrikning, mer omfattande 

underhåll och vissa processtörningar i Smältverk, samt inflation. 

  

 

 

 

Finansnettot uppgick till -111 (-124) MSEK och nettoresultatet till 3 022 (4 049) MSEK. Resultat per  

aktie var 11,05 (14,80) SEK. Investeringarna under första halvåret uppgick till 3 737 (2 670) MSEK. 

 

 



 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var 6 043 (5 953). Olycksfallsfrekvensen för egna anställda och 

entreprenörer var under det andra kvartalet 1,4 (7,2).  

Daniel Peltonen har utsetts till ny direktör för affärsområde Smältverk. Han tillträder rollen den 1 september 

2019 och kommer att ingå i Bolidens koncernledning.  

Utsläppen av metaller till vatten ökade något jämfört med föregående kvartal men var lägre än ifjol. Den 

långsiktiga trenden visar att dessa utsläpp minskar. Utsläppen av svaveldioxid till luft var både lägre kvartal mot 

kvartal och i årstakt. De åtgärder och investeringar som genomförts under 2018, bland annat en ny  

svavelsyraanläggning i Harjavalta, har visat goda resultat.  

 

Ingen allvarlig miljöincident inträffade under kvartalet.  
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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. 

Boliden AB (publ) emitterade den 12 juni 2019, med garanti av Boliden Mineral AB, ett femårigt publikt obligationslån om 750 MSEK i den svenska 

kapitalmarknaden till en rörlig ränta på 3 mån Stibor +1,45 % i lånemarginal per år.  

Hovrätten för Övre Norrland meddelade den 27 mars dom i tvisten om Bolidens leveranser till Arica, Chile, i mitten av 80-talet.  

Domstolen fann att anspråken var preskriberade och att Boliden inte är skadeståndsskyldigt. Kommanditbolaget som företräder 

motparten överklagade per den 23 april domen och begärde prövningstillstånd hos Högsta domstolen. Högsta domstolen meddelade den 

25 juni att prövningstillstånd inte ges. Hovrättens avgörande står därmed fast och tvisten är slutgiltigt avgjord. Kommanditbolaget har 

ålagts att ersätta Bolidens rättegångskostnader. 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 Års- och  

hållbarhetsredovisning för 2018: 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 2018 Års- och hållbarhetsredovisning förutom tillämpning av IFRS 16 

Leasingavtal som började tillämpas från och med den 1 januari 2019.  

Boliden tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16, Leasingavtal. Standarden ger en heltäckande modell för identifiering och re-

dovisning av leasingavtal för både leasinggivare och leasingtagare.  

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. Kontrollen avser både den fysiska tillgången och de nyttigheter som denna 

tillgång genererar.  

Boliden har valt att tillämpa den förenklade övergångsmetoden vilket innebar att jämförelseåret inte räknats om och att storleken på nytt-

janderätten värderades till att motsvara storleken på leasingskulden vid övergångstidpunkten. Beräkning av skuld för leasad tillgång baseras 

på nuvärdet av de återstående leasingavgifterna, diskonterade med den marginella låneräntan. Den marginella låneräntan har fastställts 

centralt utifrån koncernens finansieringsbehov och villkor och beslutats till 1,6 procent. Bolidenkoncernen använde sig av lättnadsregler 

som funnits tillgängliga vid övergången till IFRS 16. Lättnadsreglerna innebar att leasingavtal med en kvarstående löptid om tolv månader 

eller kortare och leasingavtal för vilket den underliggande tillgången var av mindre värde inte inkluderades vid fastställandet av skulden 

eller nyttjanderätten i balansräkningen. Det fanns ett flertal kontrakt som tidigare ansetts som tjänsteavtal men enligt IFRS 16 omklassifi-

cerats till leasingavtal. Vissa transportavtal klassificeras som leasingavtal men då de löper med rörlig prissättning ingår de ej i nyttjande-

rättstillgången eller leasingskulden.  

Resultaträkningen påverkas genom att kostnader som tidigare redovisats i rörelseresultatet nu delas upp på avskrivningar, som fortsatt 

redovisas i rörelseresultatet, och ränta, som redovisas i finansnettot. Även tidpunkten när kostnaden redovisas ändras jämfört med tidigare 

redovisning. Avskrivningen sker linjärt medan den del som avser ränta kommer vara högre inledningsvis och minska över tiden. 

Effekten på balansräkningen per den 1 januari 2019 blev 226 MSEK fördelat på byggnad och mark med 66 MSEK och maskiner och 

andra tekniska anläggningar med 160 MSEK och med motsvarande storlek på leasingskulden. Effekten på Bolidens resultat och nyckeltal 

är marginell. 

En avstämning mellan tidigare lämnad information om framtida leasingavgifter och framräknad leasingskuld finns på sidan 23. 

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. Definition av Eget kapital/aktie samt netto efterbehandlingsskuld finns på sidan 17.  

 

 

 

 

  

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 19 juli 2019 
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Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Boliden AB (publ) för perioden 1 januari till 30 juni 2019. Det är styrelsen 

och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis-

ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand 

till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 

och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-

ning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha 

blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som 

en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten 

inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet 

med årsredovisningslagen. 

Stockholm den 19 juli 2019 

Deloitte AB 

 

 

Jan Berntsson 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 oktober 2019 Rapport för tredje kvartalet 2019 

 13 februari 2020 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019 

 28 april 2020  Rapport för första kvartalet 2020 och årsstämma 
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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 andra kvartalet 2019 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 30 juni 2019 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 Års- och hållbarhetsredovisningen. 



 

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. 

 

 

 

Nedan följer en avstämning mellan tidigare lämnad information om framtida leasingavgifter för operationella leasingavtal enligt IAS 17 (per 31 

december 2018) och den framräknade leasingskulden enligt IFRS 16 (per 1 januari 2019). 

 

 

 



 

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 juni 2019 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. Valutor och metallpriser har ofta uppvisat en negativ korrelation vilket verkat utjämnande på det Bolidenvägda 

indexet samt Bolidens resultat. 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

http://www.boliden.com/


 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 


