
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager uppgick till 1 635 (2 020) MSEK. 

 Fritt kassaflöde uppgick till -653 (822) MSEK på 

grund av högre koncentratlager till följd av  

logistikstörningar. 

 

 

  Stabil produktion i Gruvor. 

 Planerade underhållsstopp i smältverken och ett  

haveri i Harjavalta påverkade resultatet  

med -360 (-70) MSEK. 

 

 

 



 

Försäljningen minskade till 11 170 (12 510) MSEK. 

 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager försämrades till 1 635 (2 020) MSEK. 

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

inom Smältverk och ett haveri i produktionslinjen för nickel i Harjavalta. Kostnaderna ökade jämfört med 

ifjol, främst till följd av processtörningar i Smältverk och mer omfattande underhållsarbeten. Priser och 

villkor gav en starkt positiv effekt.  

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var i linje med föregående kvartal. Något 

förbättrade priser och villkor i kombination med säsongsmässigt lägre kostnader bidrog positivt. Lägre 

levererade volymer i Gruvor, omfattande underhållsstopp i Smältverk och högre kostnader relaterade till 

haveriet i Harjavalta bidrog negativt. 

Resultatet efter finansiella poster var 1 801 (1 707) MSEK. Nettoresultatet var 1 406 (1 285) MSEK vilket 

motsvarade en vinst per aktie på 5,14 (4,69) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget kapital för de 

senaste 12 månaderna uppgick till 17,0 respektive 15,9 procent.  

 

 

 

  

 
 

 
 

  

 

 

 



 

Investeringarna uppgick till 1 834 (1 457) MSEK. Underhållsinvesteringarna var ungefär oförändrade 

jämfört med ifjol. För helåret 2019 bedöms de totala investeringarna uppgå till knappt 8 miljarder SEK, 

vilket är i linje med vad som tidigare har kommunicerats. Underhållsinvesteringarna, varav  

gråbergsbrytning svarar för mer än hälften, bedöms innevarande år uppgå till drygt 4 miljarder SEK. För 

helåret 2020 bedöms de totala investeringarna uppgå till 7 miljarder SEK.  

 

Det fria kassaflödet minskade till -653 (822) MSEK främst till följd av ökade lager men även högre  

investeringar. Underhållsstoppen i både andra och tredje kvartalet samt logistikstörningar i Gruvor  

påverkade rörelsekapitalbindningen negativt. Vid slutet av kvartalet var råmateriallagren av koppar, zink 

och nickel volymmässigt 14, 16 respektive 52 procent över motsvarande nivå ifjol. Lagren kommer att  

normaliseras under fjärde kvartalet. 

 

Finansnettot var i kvartalet -72 (-64) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,1 (1,1) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 6 263 (3 753) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 15 (10) 

procent. Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var 3,6 (3,8) år och räntebindningstiden på  

utnyttjade lån var 1,1 (0,3) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till 6 691 

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

 

 

 

  

 
 

 
 



 

Genomsnittspriserna i USD för zink och koppar var lägre men för bly, nickel och ädelmetaller var  

priserna högre jämfört med föregående kvartal. Dollarn stärktes ytterligare under kvartalet. Jämfört med 

ifjol var priset på flertalet av Bolidens huvudmetaller lägre i USD. Dollarns förstärkning ledde dock till 

nära oförändrade koppar- och zinkpriser mätt i SEK.  

 

Den globala zinkefterfrågan var något lägre än under fjolårets tredje kvartal. I Kina ökade efterfrågan 

något men den sjönk i Europa och i flera andra mogna ekonomier. Hittills under året har efterfrågan 

minskat med drygt 1 procent. Den svaga tillväxttakten beror på en lägre produktion av galvaniserad 

tunnplåt. 

Gruvproduktionen ökade jämfört med fjolårets tredje kvartal. Smältverksproduktionen i Kina ökade 

kraftigt jämfört med fjolårets tredje kvartal men kapacitetsutnyttjandegraden var trots det fortsatt lägre än 

normalt. Smältverksproduktionen i Europa var lägre än under fjolåret vilket delvis berodde på  

underhållsstopp. 

De realiserade smältlönerna i vägledande årskontrakt sjönk något från föregående kvartal till följd av den 

prisdelningsmekanism som finns mellan gruvor och smältverk. Jämfört med fjolåret var dock den  

realiserade smältlönen i årskontrakt cirka 60 procent högre. Smältlönerna på spotmarknaden steg något 

och var högre än de i vägledande årskontrakt. 

Den globala kopparefterfrågan ökade något jämfört med fjolårets tredje kvartal. Efterfrågan ökade på de 

flesta geografiska marknader men sjönk i Europa. Hittills i år har den globala efterfrågan ökat marginellt 

jämfört med fjolåret. 

Gruvproduktionen var lägre än under fjolårets tredje kvartal relaterat till produktionsstörningar i  

Sydamerika. Koncentratefterfrågan på den kinesiska spotmarknaden minskade till följd av underhållstopp 

och det var balans på den globala koncentratmarknaden. Smältlönerna på spotmarknaden var stabila men 

nivåerna var lägre än i de vägledande årskontrakten. 

 

 

 

 

 

 

 
Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd och Wood Mackenzie, augusti, september 2019. 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Den globala nickelefterfrågan ökade med knappt 4 procent jämfört med fjolårets tredje kvartal främst  

beroende på ökad produktion av rostfritt stål i Kina och Indonesien.  

Under kvartalet meddelade indonesiska staten att exportförbudet för nickelmalm ska återinföras vid 

årsskiftet, vilket är två år tidigare än vad som tidigare har kommunicerats. Nickelpriset steg kraftigt i 

samband med att detta blev känt. Nickelmalm från Indonesien står för en betydande andel av den råvara 

som används för den globala produktionen av låghaltig ferronickel.  

Ädelmetallpriserna steg under kvartalet till följd av osäkerhet avseende det globala konjunkturläget.  

Finansiella fonder som investerar i guld har varit nettoköpare av metall sedan juni i år.  

Spotpriserna sjönk något på den internationella marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

gruvkoncentrat.  

 Stabil produktion men lägre halter och fördröjda leveranser  

 Förbättrade priser och villkor  

 Rörelseresultatet var oförändrat 1 091 (1 091) MSEK 

 

 

 

Rörelseresultatet var oförändrat jämfört med ifjol. Lägre halter och högre kostnader för främst  

förbrukningsvaror och personal kompenserades av högre metallpriser i svenska kronor.  

Höjda zinksmältlöner från årsskiftet reducerade dock priseffekten. 

Rörelseresultatet var något lägre än föregående kvartal. Lägre leveranser påverkade resultatet negativt. 

Högre metallpriser i svenska kronor bidrog positivt. Stabil produktion samt semesterperiod medförde 

lägre kostnader jämfört med föregående kvartal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Den anrikade volymen var i nivå med föregående kvartal men något lägre än ifjol. Produktionen under 

kvartalet påverkades negativt av underhåll i Aitik. Detta, i kombination med lägre kopparhalter i både 

Aitik och Kevitsa, ledde till lägre kopparproduktion både jämfört med föregående kvartal och ifjol.  

Produktionen av zink ökade däremot både jämfört med föregående kvartal och föregående år. Högre 

produktion i Garpenberg och förbättrad produktionsstabilitet i Tara bidrog positivt. Zinkhalten var högre 

i båda gruvorna jämfört med andra kvartalet, men något lägre än ifjol. Guldproduktionen ökade både 

jämfört med föregående kvartal och ifjol tack vare högre halter.  

Aitik minskade anrikad volym både jämfört med föregående kvartal och ifjol. Brytningen skedde i  

områden med lägre halt. Kopparhalten uppgick till 0,24 (0,25) procent och bedöms för de kommande 

fem kvartalen uppgå till 0,25 procent i snitt. Kopparutbytet förbättrades något jämfört med andra  

kvartalet men påverkades negativt av hög andel oxiderad malm. Leveranserna till Rönnskär fördröjdes på 

grund av störningar i tågtrafiken, vilket ledde till höga sliglager.  

Bolidenområdets anrikning ökade både jämfört med andra kvartalet och föregående år. Hög  

produktion inom områdets tre kvarvarande gruvor kompenserade för bortfallet från Maurliden. 

Produktionen av metall i koncentrat, förutom guld, minskade på grund av något lägre halter.  

Garpenberg ökade anrikad volym jämfört med både andra kvartalet och ifjol och noterade ett nytt  

kvartalsrekord. Detta i kombination med brytning i områden med högre zinkhalt gav högre  

zinkproduktion både jämfört med andra kvartalet och ifjol. Den högre silverproduktionen förklaras av 

högre anrikad volym. Under de kommande fem kvartalen bedöms zinkhalten uppgå till 3,7 procent i snitt 

och silverhalten till 100 g/ton. 

Taras anrikade volym var bättre än föregående kvartal och väsentligt högre än ifjol. Zinkhalten  

förbättrades jämfört med andra kvartalet och var nästan i nivå med ifjol. Detta i kombination med stabila 

utbyten ledde till att zinkproduktionen ökade både jämfört med föregående kvartal och föregående år. 

Leveranserna av bly fördröjdes på grund av att hamnen i Dublin har varit under ombyggnad, vilket ledde 

till höga sliglager. 

Kevitsas anrikade volym var något högre jämfört med både 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.  

Under de kommande fem kvartalen bedöms koppar- och nickelhalterna vara något under Kevitsas  

redovisade reservhalter. 

I Kylylahti var anrikad volym lägre än både föregående kvartal och ifjol. Produktionen begränsas av 

gruvtekniska utmaningar i takt med att gruvan går mot slutbrytning under andra halvåret 2020. Detta i 

kombination med lägre halter ledde till en lägre metallproduktion för flertalet metaller. 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

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. 

 Haveri i Harjavalta och underhållsstopp påverkade resultatet med -360 (-70) MSEK 

 Förbättrade priser och villkor 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 716 (589) MSEK 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 716 (589) MSEK. Högre metallpriser, 

förbättrade zinksmältlöner och en starkare US-dollar kompenserade mer än fullt ut lägre volymer och 

högre kostnader hänförliga till underhållsstopp i Rönnskär samt haveri i Harjavalta.  

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager förbättrades jämfört med föregående kvartal till 

följd av förbättrade priser och villkor och säsongsmässigt lägre kostnader.  

 

 

 

 
 

 



 

 

Produktionen av zink var i linje med både föregående kvartal och ifjol. Koppar- och  

svavelsyraproduktionen var något högre än föregående kvartal men betydligt lägre än ifjol till följd av ett 

mer omfattande underhållsstopp i Rönnskär. Produktionen av nickel i skärsten var lägre främst till följd 

av haveriet i Harjavalta. Den lägre produktionen av ädelmetaller förklaras av haveriet och  

underhållsstopp, samt av lägre halter i ingående råmaterial. 

Rönnskärs koppar-, bly- och svavelsyraproduktion var lägre än både föregående kvartal och ifjol på 

grund av omfattande underhållsstopp och vissa processtörningar. Produktionen av ädelmetaller minskade 

av samma skäl samt på grund av lägre halter i ingående material och ett lägre intag av elektronikskrot.  

Harjavaltas kopparavverkning ökade kraftigt jämfört med föregående kvartal, som påverkades av 

underhållsstopp. Svavelsyraproduktionen steg jämfört med föregående kvartal och var i linje med ifjol, 

tack vare uppstarten av det nya svavelsyraverket. Produktionen av nickel i skärsten och ädelmetaller  

påverkades negativt av ett omfattande läckage i en nickelsmältugn. Detta föranledde extra  

underhållsarbeten under sju veckor. Sedan den 1 september har nickelproduktionen återupptagits.  

Kokkolas avverkning och produktion var högre jämfört med både andra kvartalet och ifjol tack vare en 

något förbättrad processtabilitet. 

Odda hade ytterligare ett starkt produktionskvartal och nådde nästan upp till föregående kvartals rekord 

avseende avverkning och zinkproduktion. Detta trots att ett planerat underhållsstopp genomfördes under 

kvartalet. 

Bergsöes produktion var lägre än föregående kvartal på grund av ett planerat underhållsstopp men i linje 

med ifjol. Den nya anläggningen för plastseparation togs i bruk under tredje kvartalet. 

Underhållsstoppen i det tredje kvartalet och haveriet i Harjavalta påverkade resultatet med -360 (-70) 

MSEK. Diskussioner förs med försäkringsbolag avseende eventuell ersättning för haveriet. Under 2019 

beräknas planerade underhållsstopp påverka rörelseresultatet med -745 (-200) MSEK, varav -70 (0) 

MSEK i fjärde kvartalet. Bedömningen för det fjärde kvartalet är i linje med vad som tidigare har  

kommunicerats.  

 



 

  

Försäljningen under de första nio månaderna uppgick till 36 964 (39 912) MSEK och rörelseresultatet  

exklusive omvärdering av processlager minskade till 5 314 (7 073) MSEK. Minskningen i både försäljning 

och resultat förklaras främst av lägre volymer. 

Gruvors volym påverkades av lägre halter, delvis kompenserat av högre anrikning. Smältverks volym på-

verkades av mer omfattande planerade underhållsstopp, haveriet i Harjavalta och vissa processtörningar.  

Priser och villkor gav sammantaget en positiv effekt. 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 -183 (-188) MSEK och nettoresultatet till 4 429 (5 334) MSEK. Resultat per  

aktie var 16,18 (19,49) SEK. Investeringarna under de första nio månaderna uppgick till 5 571 (4 127) 

MSEK. 

 

 



 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var 5 969 (5 789). Olycksfallsfrekvensen för egna anställda och 

entreprenörer var under det tredje kvartalet 4,7 (3,3). Den senaste tolv månadersperioden var motsvarande siffra 

4,9, vilket var något lägre än utfallet för helåret 2018. Boliden arbetar långsiktigt med utvecklingen av  

säkerhetskulturen genom bland annat proaktiv riskhantering samt ett ökat engagemang i arbetsmiljöfrågor bland 

både anställda och entreprenörer.  

Utsläpp av metaller till luft var på fortsatt låga nivåer och under målet för 2019, vilket är ett resultat av tidigare 

års investeringar i bland annat nya reningsfilter. Även koldioxidintensiteten för kvartalet var bättre än målet för 

2019. Utsläppen av svaveldioxid till luft var i linje med föregående kvartal men lägre än ifjol. De åtgärder och 

investeringar som tidigare genomförts, bland annat den nya svavelsyraanläggningen i Harjavalta, har visat goda 

resultat.  

 

Utsläpp av metaller till vatten ökade både mot föregående kvartal och ifjol. Detta på grund av ett utsläpp från 

Rönnskär. Det årliga begränsningsvärdet för utsläpp av metaller för Rönnskär överskreds därmed och 

incidenten klassificerades således som allvarlig. Efter en intern utredning bedömdes dock den totala  

miljöpåverkan av utsläppet vara begränsad.  
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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 19. 

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 Le-

asingavtal 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 ut-

byte 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 el-

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

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

tillgången eller leasingskulden.  

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

dovisas 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 21. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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: Rö-

relseresultat (EBIT) exklusive omvärdering av processlager, Rörelseresultat (EBIT), Fritt kassaflöde, Nettoskuld, Avkastning på sysselsatt 

kapital, Avkastning på eget kapital, Nettoskuldsättningsgrad, Soliditet och Netto efterbehandlingsskuld. Definition, motivering och beräk-

ning av Boliden använda finansiella mått 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 2019 

 

Mikael Staffas 

VD och koncernchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.boliden.com/


 

 13 februari 2020 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019 

 28 april 2020  Rapport för första kvartalet 2020 och årsstämma i Aitik 

 22 juli 2020  Rapport för andra kvartalet 2020 

 28 oktober 2020 Rapport för tredje kvartalet 2020 

 

 

   

   

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Den 17 september invigdes den nya plastseparationsanläggningen i Bergsöe. Omkring 140 gäster, från både näringsliv och offentlig 
verksamhet, var på plats. Som en del av Bolidens hållbarhetsstrategi syftar den nya anläggningen till att återvinna plast från bilbatteriernas 
höljen och omvandla plasten till plastflingor. 
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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 tredje 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 räntebetalning-

ar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per den 30 september 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 för-

säljningsvillkoren, 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, me-

tallinnehåll, föroreningsinnehåll och metallpris för den överenskomna prissättningsperioden, vilket normalt är genomsnittspris månaden efter leve-

ransmånaden på LME) har fastställts. 

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

taller 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 de-

cember 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 september 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 in-

dexet samt Bolidens resultat. 

  

  



 

 

 

  



 

 

 

http://www.boliden.com/


 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 


