
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager uppgick till 1 721 (2 001) MSEK. 

 Fritt kassaflöde uppgick till 822 (1 721) MSEK. 

 Tidigarelagda expansionsprojekt medförde högre  

investeringar. 

 

  Lägre halter i Aitik, Kevitsa och Garpenberg 

påverkade volymerna negativt. 

 Strejker i Finland påverkade rörelseresultatet  

med cirka -100 MSEK. 

 Styrelsen föreslår en utdelning på 7,00 (8,75) SEK per 

aktie. 

 

 

 

 



 

Försäljningen ökade till 12 972 (12 543) MSEK. 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager försämrades till 1 721 (2 001) MSEK. Försäm-

ringen jämfört med fjärde kvartalet 2018 berodde främst på lägre halter inom Gruvor. Priser och villkor 

gav positiv effekt, främst tack vare en starkare USD. Strejker i Finland påverkade, som tidigare har 

kommunicerats, rörelseresultaten från Kevitsa, Kokkola och Harjavalta negativt med sammanlagt 

cirka 100 MSEK.  

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var något bättre än föregående kvartal. Mindre 

omfattande underhållsinsatser och en positiv priseffekt kompenserade den negativa effekten av lägre  

halter och strejker. Säsongsmässigt högre kostnader bidrog negativt. 

Resultatet efter finansiella poster var 1 667 (2 040) MSEK. Nettoresultatet var 1 360 (1 866) MSEK vilket 

motsvarade en vinst per aktie på 4,97 (6,82) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget kapital för de 

senaste 12 månaderna uppgick till 15,8 respektive 14,3 procent. 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Investeringarna uppgick till 3,3 (2,0) miljarder kronor. För helåret uppgick investeringarna till 8,8 miljar-

der kronor, varav underhållsinvesteringarna utgjorde drygt 4 miljarder kronor. 2019 års investeringar var 

drygt 0,8 miljarder kronor högre än tidigare kommunicerad bedömning. Ökningen, jämfört med tidigare 

bedömning, förklaras till stor del av att investeringar genomförts snabbare än planerat.  

Expansionsprojektet i Kevitsa ligger före tidplan. Installationen av den nya kvarnen har gått fortare än 

väntat. Därmed har idrifttagning av nya gruvtruckar, ny hydraulgrävare samt utökad gråberbergsbrytning 

kunnat tidigareläggas, vilket möjliggör en snabbare upprampning av ny produktionskapacitet. Ökningen 

av produktionstakten från 7,5 Mton till 9,5 Mton bedöms nu kunna nås redan under andra kvartalet 2020. 

Expansionsinvesteringar har även tidigarelagts i Bolidenområdet. I delar av Renströmsgruvan kommer 

skivpallsbrytning att tillämpas istället för igensättningsbrytning. Det medför en årlig produktionshöjning 

på cirka 50 kton från andra halvåret 2020. Under kvartalet erhölls miljötillstånd för produktionsökningen. 

Resterande del av de ökade investeringarna förklaras bland annat av högre kostnad per ton för gråbergs-

brytning i dagbrott, vilket till en del beror på en höjd svensk dieselskatt från den 1 augusti 2019. 

 

Det fria kassaflödet minskade till 822 (1 721) MSEK, främst till följd av högre investeringar och lägre  

resultat. Rörelsekapitalet normaliserades under kvartalet från tredje kvartalets förhöjda nivå. 

 

Finansnettot var i kvartalet -77 (-52) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,1 (1,3) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 5 493 (2 034) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 13 (5) 

procent. Därutöver var efterbehandlingsskulden netto 2 134 (1 757) MSEK. 

Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var 3,4 (3,5) år och räntebindningstiden på  

utnyttjade lån var 1,1 (0,9) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till  

7 165 (9 964) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år.  

Bolidens policy är att utdelningen ska motsvara en tredjedel av årets nettoresultat. För 2019 föreslår  

styrelsen en utdelning på 7,00 (8,75) kronor per aktie vilket motsvarar 33,1 (33,2) procent av årets  

nettoresultat.  

 

 

 

  

 
 

 
 



 

Basmetallpriserna i US-dollar var i stort sett oförändrade från föregående kvartal. Jämfört med fjärde 

kvartalet 2018 var priserna för koppar och zink lägre men nickelpriset väsentligt högre. Eftersom dollarn 

har stärkts var metallpriserna översatt till svenska kronor högre än i fjärde kvartalet 2018 med undantag 

för zink. Ädelmetallpriserna var i nivå med föregående kvartal men ökade jämfört med 2018.  

 

Den globala zinkefterfrågan var oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2018 men minskade något för 

helåret. De flesta förbrukarsegment, speciellt bilindustrin, utvecklades svagt på global nivå. 

Den globala gruvproduktionen ökade något jämfört med helåret 2018 men den minskade i fjärde  

kvartalet vilket berodde på en långsammare uppstart av ny gruvkapacitet. Tillgången på koncentrat var 

fortsatt god i fjärde kvartalet efter tidigare lageruppbyggnad och låg efterfrågan på spotmarknaden.  

Smältlönerna på spotmarknaden steg ytterligare något under fjärde kvartalet till nivåer kring 300 USD per 

ton att jämföra med 239 (147) USD per ton realiserat i vägledande helårskontrakt. Under året ökade  

utbudet av komplexa koncentrat vilket resulterade i en stor spridning i smältlönenivåerna på  

spotmarknaden.  

Den kinesiska smältverksproduktionen har varit lägre än normalt bland annat till följd av miljörevisioner 

som begränsat driften. Efter första kvartalet 2019 har dock den kinesiska produktionen stigit och i fjärde 

kvartalet var produktionen åter på en normal nivå. Den globala smältverksproduktionen ökade men var 

ändå lägre än metallefterfrågan för helåret vilket medförde minskade metallager. 

Den globala kopparefterfrågan ökade något jämfört med fjärde kvartalet 2018 och var oförändrad för 

helåret. Den globala smältverksproduktionen minskade med knappt 2 procent jämfört med fjärde  

kvartalet 2018 och var oförändrad för helåret. Det var balans på den globala metallmarknaden. I Kina 

startades flera nya smältverk och produktionen ökade under helåret med 3 procent.  

Den globala produktionen av gruvkoncentrat minskade med knappt 1 procent vilket resulterade i  

knapphet på spotmarknaden och smältlönerna sjönk. I slutet av året var spotnivåerna väsentligt lägre än 

de i vägledande årskontrakt. Under andra halvåret 2019 påverkades gruvproduktionen och leveranserna 

av koncentrat negativt av strejker i Chile. 

Nya vägledande kontrakt för gruvkoncentrat har tecknats inför 2020 på nivåer kring 62 (80,8) USD per 

ton koncentrat. 

 

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Den globala nickelefterfrågan ökade med knappt 1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018 och med 

knappt 3 procent för helåret. Produktionen av rostfritt stål, som svarar för cirka 70 procent av  

förbrukningen av nickel i världen, ökade med 1 procent. Efterfrågan på nickel för litiumbatterier till  

fordonsindustrin ökade men den utgör fortfarande en begränsad andel av den globala efterfrågan på 

nickel.  

Metallproduktionen ökade med knappt 8 procent i fjärde kvartalet och 9 procent för helåret 2019.  

Produktionen av låghaltig ferronickel, så kallad nickel pig iron, fortsatte att öka i såväl Kina som  

Indonesien vilket starkt bidrog till produktionsökningen. I övriga världen minskade produktionen av 

nickelmetall. Den ökade nickelproduktionen resulterade i att marknaden gick från ett stort  

metallunderskott under 2018 till att nästan vara i balans för helåret 2019.  

Ädelmetallpriserna steg under kvartalet. Både centralbanker och finansiella fonder som investerar i guld 

har varit stora nettoköpare av metall under 2019.  

Kontraktspriserna var oförändrade från tredje kvartalet. Utbudet begränsades av underhållsstopp vid flera 

europeiska smältverk under fjärde kvartalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

gruvkoncentrat.  

 Hög anrikning i Aitik 

 Strejk och lägre halter påverkade volymerna negativt  

 Rörelseresultatet var 890 (1 384) MSEK 

 

 

 

Rörelseresultatet minskade till 890 (1 384) MSEK till följd av lägre halter vilket delvis motverkades av en 

starkare USD. En strejk i Kevitsa och höjda zinksmältlöner påverkade negativt jämfört med fjärde 

kvartalet 2018. 

Rörelseresultatet var lägre än föregående kvartal. Lägre halter, strejken, lägre nickelpriser och definitiv-

prissättning av tidigare leveranser, samt säsongsmässigt högre kostnader bidrog negativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Den anrikade volymen var något högre än både föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018 trots att 

produktionen påverkades negativt av strejken i Kevitsa. Lägre kopparhalter i både Aitik och Kevitsa ledde 

dock till lägre kopparproduktion jämfört med både tredje kvartalet 2019 och fjärde kvartalet 2018. Även 

produktionen av zink minskade jämfört med föregående kvartal men ökade något mot fjärde kvartalet 

2018. Högre produktion i båda zinkgruvorna motverkades av lägre halt i Garpenberg. Guldproduktionen 

minskade både jämfört med föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018 på grund av lägre halter i 

främst Aitik. 

Aitiks anrikade volym nådde en hög nivå, trots att produktionen påverkades negativt av bristande till-

gänglighet på lingrävare. Brytningen skedde i områden med lägre halt till följd av ändrade brytplaner. 

Kopparhalten uppgick till 0,22 (0,27) procent och bedöms uppgå till 0,25 procent i snitt under 2020. 

Kopparutbytet påverkades negativt av hög andel oxiderad malm och var lägre jämfört med både  

föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018. Guldproduktionen minskade beroende på att guldhalten 

sjönk till 0,10 (0,15) g/ton.  

Bolidenområdets anrikning minskade något jämfört med tredje kvartalet, men var högre än under fjärde 

kvartalet 2018. Under kvartalet erhöll Renström miljötillstånd för att öka den årliga anrikade 

produktionen med cirka 50 kton. Därmed kommer mer effektiv skivpallsbrytning att tillämpas istället för 

igensättningsbrytning i delar av gruvan. Det innebär att 2019 års intäkter från Maurliden, som slutbröts 

under 2019, kompenseras fullt ut redan under 2020. Produktionen av metall i koncentrat ökade för 

flertalet metaller. Guldproduktionen minskade dock på grund av lägre halter.  

Garpenbergs anrikning var i linje med föregående kvartals rekordhöga nivå och därmed betydligt högre 

än under fjärde kvartalet 2018. Zinkhalten var dock lägre vilket medförde lägre zinkproduktion. Den 

högre silverproduktionen förklaras av högre halt. Under 2020 bedöms zinkhalten uppgå till 3,7 procent i 

snitt och silverhalten till 100 g/ton. 

Taras anrikade volym var högre än både föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018. Zinkhalten var i 

linje med både tredje kvartalet 2019 och fjärde kvartalet 2018. I kombination med stabila utbyten ledde 

detta till att zinkproduktionen ökade jämfört med både föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018. 

Kevitsas anrikade volym var lägre jämfört med föregående kvartal men något högre än fjärde kvartalet 

2018. Produktionen påverkades negativt av den nationella strejk som genomfördes under perioden 9–12 

december. Såväl nickel- som kopparhalten var i nivå med föregående kvartal men betydligt lägre än 2018. 

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

redovisade reservhalter. Till följd av tidigarelagda investeringar bedöms den årliga produktionstakten 9,5 

Mton att nås redan under andra kvartalet 2020. Det är cirka 6 månader tidigare än föregående  

bedömning. 

I Kylylahti var anrikad volym lägre än både föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018. Produktionen 

begränsas av gruvtekniska utmaningar i takt med att gruvan går mot slutbrytning. Detta var huvudanled-

ningen till att metallproduktionen sjönk för flertalet metaller, både jämfört med tredje kvartalet 2019 och 

fjärde kvartalet 2018.  

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

13 februari, 2020 i ett separat pressmeddelande 3/2020 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. 

 Lägre ingående halter och strejker påverkade metallproduktionen 

 Förbättrade priser och villkor 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 759 (575) MSEK 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 759 (575) MSEK. Förbättrade zink-

smältlöner och högre metallpriser i svenska kronor bidrog positivt. Högre kostnader hänförliga till ett 

planerat underhållsstopp i Rönnskär och strejker i Finland bidrog negativt. 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager förbättrades något jämfört med föregående kvar-

tal. Färre och mindre omfattande planerade underhållsstopp bidrog positivt. Lägre kopparutbyten, vissa 

produktionsstörningar, säsongsmässigt högre kostnader och strejkerna i Finland bidrog dock negativt.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Produktionen påverkades negativt av strejkerna i Finland. Trots detta var produktionen av zink i linje 

med både föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018. Koppar- och svavelsyraproduktionen var högre 

än under tredje kvartalet 2019 men lägre än under fjärde kvartalet 2018. Produktionen av nickel i skärsten 

ökade kraftigt jämfört med tredje kvartalet som påverkades negativt av ett haveri i Harjavalta. En stabilare 

produktion och mindre omfattande underhållsstopp ledde, trots lägre halter i de ingående råmaterialen, 

till ökad produktion av ädelmetaller jämfört med föregående kvartal. 

Rönnskärs produktion var högre för flertalet metaller jämfört med föregående kvartal som påverkades 

av omfattande underhållsstopp och vissa processtörningar. Produktionen av ädelmetaller ökade av 

samma skäl jämfört med tredje kvartalet trots lägre halter i ingående material. Kopparutbytet var dock 

lägre än föregående kvartal vilket påverkade fria metaller negativt. Jämfört med fjärde kvartalet 2018 var 

Rönnskärs koppar-, ädelmetall-, bly- och svavelsyraproduktion lägre. Produktionen påverkades av ett 

planerat underhållsstopp, vilket inte var fallet 2018. 

Harjavaltas produktion påverkades negativt av den nationella strejken under perioden 9–12 december. 

Produktionen var dock generellt i nivå med föregående kvartal. Produktionen av nickel i skärsten var 

högre än föregående kvartal då tredje kvartalet 2019 påverkades negativt av ett haveri i en nickelsmältugn. 

Svavelsyraproduktionen steg jämfört med tredje kvartalet 2019 och var i linje med fjärde 

kvartalet 2018, tack vare upprampningen av det nya svavelsyraverket. Jämfört med 2018 var 

produktionen stabil med undantag för silver som påverkades negativt av lägre halter i råmaterialen.   

Kokkolas produktion påverkades negativt av ovan nämnda strejk samt av en nationell elektrikerstrejk. 

Produktionen av samtliga metaller och svavelsyra minskade därför jämfört med både tredje kvartalet 2019 

och fjärde kvartalet 2018. 

Odda levererade ytterligare ett starkt produktionskvartal och nådde sin hittills högsta zinkproduktion.  

Bergsöes produktion ökade både jämfört med tredje kvartalet 2019, som dock påverkades negativt av ett 

planerat underhållsstopp, och fjärde kvartalet 2018. Den nya anläggningen för plastseparation som togs i 

bruk under tredje kvartalet bidrog till att nya rekord sattes både avseende batteriavverkning och  

blyproduktion. 

Underhållsstoppen i det fjärde kvartalet påverkade resultatet med -70 (0) MSEK, i linje med vad som  

tidigare har kommunicerats. Motsvarande siffra för tredje kvartalet 2019, inklusive kostnaderna för ett 

haveri i Harjavalta, var -360 MSEK. Diskussioner förs med försäkringsbolag avseende eventuell  

ersättning för haveriet.  

 

Under 2020 beräknas underhållstopp i smältverken påverka rörelseresultatet med -300 (-745) MSEK, 

varav 0 (0) MSEK i första kvartalet, -180 (-315) MSEK i andra kvartalet, -120 (-360) MSEK i tredje  

kvartalet och 0 (-70) MSEK i fjärde kvartalet.

 



 

  

Försäljningen för året uppgick till 49 936 (52 454) MSEK. Lägre volymer kompenserades delvis av högre 

metallpriser. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 7 035 (9 074) MSEK. Resultat-

försämringen berodde främst på lägre halter i Gruvor och mer omfattande underhåll i Smältverk.  

Kostnadsökningen var 4 (4) procent i lokala valutor och berodde på ökade kostnader för underhåll,  

personal och förbrukningsvaror. Den högre gruvproduktionen medförde högre avskrivningar. Planerade 

underhållsstopp i Smältverk belastade rörelseresultatet med -745 (-200) MSEK, vilket även inkluderar en 

negativ resultateffekt från haveriet i Harjavalta på cirka -180 MSEK. Strejker i Finland påverkade rörelse-

resultaten från Kevitsa, Kokkola och Harjavalta negativt med sammanlagt cirka 100 MSEK. 

Finansnettot uppgick till -260 (-240) MSEK och nettoresultatet till 5 788 (7 201) MSEK. Resultat per  

aktie var 21,15 (26,32) SEK. 

Årets investeringar uppgick till 8 826 (6 140) MSEK. Drygt 4 miljarder SEK var underhållsinvesteringar 

vilket inkluderar tillredningar och gråbergsbrytning. Större projekt under året var förvärvet av 26 nya 

gruvtruckar till Aitik och Kevitsa, expansionen i Kevitsa för att nå en årlig produktionstakt på 9,5 Mton, 

samt det nya lakverket i Rönnskär. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boliden redovisar rörelseresultat kvartalsvis per segment Smältverk och Gruvor liksom produktionsdata 

per enhet. För helår redovisas även rörelseresultat per enhet.  

 

 

 

 



 
 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var 5 997 (5 819). Olycksfallsfrekvensen för egna anställda och 

entreprenörer var högre jämfört med föregående kvartal, men lägre än fjärde kvartalet 2018.  

Olycksfallsfrekvensen för helåret 2019 sjönk jämfört med 2018 och var rekordlåg, främst tack vare färre antal 

olyckor bland Bolidens anlitade entreprenörer. Boliden arbetar aktivt med utvecklingen av proaktiv riskhantering 

samt ett ökat engagemang i arbetsmiljöfrågor bland både anställda och entreprenörer.  

Utsläpp av metaller till luft var högre än både föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018, beroende på 

reducerad filtrering i samband med fjärde kvartalets planerade underhållsstopp i Rönnskär. Utsläppen var dock 

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 både fjärde kvartalet och helåret var bättre än målet för 2019. 

Detsamma gäller för utsläppen av svaveldioxid. De åtgärder och investeringar som tidigare genomförts, främst i 

den nya svavelsyraanläggningen i Harjavalta, har visat goda resultat. Utsläpp av metaller till vatten minskade 

jämfört med både föregående kvartal och fjärde kvartalet 2018.  

Inga allvarliga miljöincidenter inträffade under fjärde 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. 

Berörda fackförbund har den 13 februari blivit inbjudna till förhandlingar beträffande en stängning av Kylylahtigruvan under hösten 2020. 

Gruvan går mot slutbrytning och per den 31 december, 2019 fanns endast 0,5 Mton brytbara reserver kvar. Bolidens ambition är att  

erbjuda så många som möjligt av Kylylahtis anställda arbeten vid andra enheter inom Boliden. Prospektering i gruvans närområde fortgår 

och gruvans anrikningsverk kommer därmed att läggas i malpåse. Dessutom pågår en utredning om hur den kobolt som finns i 

anrikningsverkets damm eventuellt kan utvinnas. 

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 har valt att förtidstillämpa ändringarna i IFRS 9 ”Interest Rate Benchmark Reform amendments to IFRS 9, IAS 39, and 

IFRS 7” som är tillämplig från 1 januari 2020 men får förtidstillämpas. Denna ändring har inte medfört någon effekt på de finan-

siella rapporterna. 

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, Soliditet och Netto efterbehandlingsskuld. 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. 
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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  

Management) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).



 
 

 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 
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Närmare 200 deltagare från runt 100 av Bolidens viktigaste leverantörer träffades och utbytte idéer när Boliden Supplier Summit 2019 gick 

av stapeln den 19 november i Stockholm. Temat för dagen var ”Sustainable business and Sustainable relations”.  
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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 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 31 december 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 31 december 2019 samt på Bolidens planerade produktionsvolymer. Känslighetsana-

lysen 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. 
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