
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager uppgick till 1 504 (2 048) MSEK. 

 Fritt kassaflöde uppgick till -845 (-323) MSEK.  

 Högt rörelsekapital på grund av covid-19 pandemin. 

 

  Ökad produktion och högre zinksmältlöner inom 

Smältverk. 

 

 Produktionsstörningar och lägre halter inom Gruvor. 

 

 

 

 



 

Försäljningen ökade till 13 210 (13 047) MSEK. 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager försämrades till 1 504 (2 048) MSEK.  

Försämringen jämfört med första kvartalet ifjol berodde främst på lägre halter inom Gruvor. Priser och 

villkor gav en svagt positiv effekt främst tack vare att en starkare USD mer än fullt ut kompenserade lägre 

metallpriser.  

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var något lägre än föregående kvartal trots att 

fjärde kvartalet 2019 belastades med totalt 170 MSEK för underhållsstopp och strejker. Lägre priser på 

metall och biprodukter bidrog negativt. 

Resultatet efter finansiella poster var 1 369 (2 391) MSEK. Nettoresultatet var 1 067 (1 891) MSEK vilket 

motsvarade en vinst per aktie på 3,90 (6,91) SEK. Avkastning på sysselsatt respektive eget kapital för de 

senaste 12 månaderna uppgick till 13,3 respektive 12,1 procent. 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Investeringarna uppgick till 1,8 (1,6) miljarder kronor. Bolidens avsikt är att fullfölja den investeringsplan 

för 2020 som tidigare kommunicerats. Covid-19 pandemin medför dock en osäkerhet avseende 

genomförandet av planerade investeringar, utvecklingen av marknadsvillkor och kassaflöden. Boliden 

utvärderar därför löpande utvecklingen och har en beredskap för att hantera förändrade förutsättningar. 

Underhållsinvesteringarna bedöms för innevarande år uppgå till 4,5 miljarder SEK. 

 

Det fria kassaflödet minskade till -845 (-323) MSEK, främst till följd av lägre resultat. Höjda lager 

föranledda av covid-19 pandemin bidrog negativt. Koncentratlagren har ökats för att säkerställa  

råvarutillförseln till smältverken i en tid av ökad osäkerhet på koncentratmarknaderna. De ökade lagren 

av färdigmetall förklaras av vissa fördröjningar av externa transporter till följd av covid-19 pandemin. 

 

Finansnettot var i kvartalet -65 (-49) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,1 (1,3) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 6 534 (2 611) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 15 (6) 

procent. Därutöver var efterbehandlingsskulden netto 2 280 (1 825) MSEK. 

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

utnyttjade lån var 1,4 (0,5) år. Vid utgången av kvartalet uppgick Bolidens betalningsberedskap till  

 6 769 (9 735) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år. 

Efter kvartalets slut har ett lån tecknats med Nordiska Investeringsbanken om 100 MEUR med 8 års löp-

tid. Dessutom har ett lån om 2 500 MSEK tecknats med Svensk Exportkredit med 4 års löptid med en 

rörelsekreditgaranti från Exportkreditnämnden. Samtidigt amorteras ett äldre lån från Svensk  

Exportkredit om 570 MSEK. Vidare har löptiden på syndikerade kreditfaciliteter om 730 MEUR för-

längts med ett år, till nya slutförfall om 343 MEUR i maj 2023 och 387 MEUR i maj 2025. 

Som tidigare meddelats upptaxerade den finska skattemyndigheten Boliden Kevitsa Oy avseende åren 

2012-2016, innebärande en ökad skattekostnad om 29 MEUR. Upptaxeringen är hänförlig till tiden innan 

Kevitsa förvärvades av Boliden. Beslutet fastställdes i mars av den finska skatterättelsenämnden och har 

överklagats av Boliden. I enlighet med förvärvsavtalets bestämmelser har Boliden begärt att säljaren, First 

Quantum Minerals (FQM) håller Boliden skadeslöst för den skada som Boliden kan komma att lida med 

anledning av upptaxeringen. För att undvika att Bolidens rättigheter i förvärvsavtalet preskriberas eller 

förloras har Boliden inlett en process mot FQM vid Ontario Superior Court of Justice i Kanada, där 

FQM har sitt säte. Mot bakgrund av dessa omständigheter har ingen avsättning för eventuellt förhöjd 

skatteinbetalning  gjorts i bokslutet. 

Boliden arbetar aktivt med att skydda anställdas och entreprenörers hälsa och förhindra smittspridning. 

Boliden planerar för normal drift av verksamheten under kommande kvartal. Det föreligger dock en 

förhöjd risk kopplat till effekter av covid-19 pandemin, till exempel ökad korttidsfrånvaro, logistikstör-

ningar, råmaterialförsörjning och tillgång till reservdelar. Förebyggande åtgärder inom samtliga dessa om-

råden är initierade, bland annat planeras för en något ytterligare förhöjd nivå av koncentratlager inom 

Smältverk för att reducera risken för produktionsbortfall.

  

 
 

 
 



 

Covid-19 pandemin har resulterat i att metallförbrukande industrier har minskat produktionen kraftigt 

under senare delen av första kvartalet. Efterfrågan på ädelmetaller har däremot stigit vilket ofta sker i  

tider av osäkerhet. Betydande gruvkapacitet har på grund av myndighetsdirektiv stängts ned i Sydamerika 

och Sydafrika. I Kina sjönk både gruv- och smältverksproduktionen. Vid slutet av första kvartalet hade 

basmetallpriserna sjunkit till nivåer där de gruvor med högst kostnader i branschen inte längre har ett  

positivt kassaflöde. Historiskt har gruvor då temporärt stängt ned. Många av de gruvor som har stängt 

ned till följd av covid-19 pandemin är dock lönsamma även vid nuvarande prisnivåer. De förväntas därför 

starta upp så snart som restriktionerna från myndigheter lättas upp. 

Basmetallpriserna sjönk under kvartalet men US-dollarn stärktes vilket dämpade prisnedgången i kronor. 

Priserna för guld och palladium stärktes ytterligare men prisutvecklingen var volatil.  

 

Den globala zinkefterfrågan har sjunkit jämfört med första kvartalet ifjol, drivet av svagare efterfrågan 

från främst stålindustrin. Statistiken är dock, liksom för övriga metaller, behäftad med stor osäkerhet  

relaterad till covid-19 pandemin. I Asien bedöms dock efterfrågan ha förbättrats något under slutet av 

kvartalet. Metallefterfrågan i Europa och USA bedöms däremot ha minskat med en stor nedgång i mars. 

Produktionen i kinesiska smältverk sjönk dock inte lika mycket som den kinesiska metallefterfrågan och 

produktionen i västvärlden var på normalnivå under större delen av kvartalet. Den globala  

smältverksproduktionen översteg därför metallefterfrågan och det var överskott på zinkmetall.  

Under kvartalet har smältlöner för årskontrakt publicerats på nivån 299,75 (245) USD per ton koncentrat 

utan eskalatorer. På spotmarknaden för koncentrat i Kina var nivån betydligt högre i början av första 

kvartalet men smältlönen sjönk mot 250 USD per ton i slutet på kvartalet. Under mars har det aviserats 

att zinkgruvor stänger eller går ned i produktionstakt då länder inför restriktioner i syfte att stoppa 

covid-19 pandemin.  

Den globala kopparefterfrågan har sjunkit. I likhet med zink, har utvecklingen dock varit olika i Asien 

och västvärlden. I Europa och Nordamerika har den underliggande metallefterfrågan inledningsvis varit 

stabil men med en försvagning i senare delen av mars drivet av nedstängning av metallförbrukande 

industrier. Kopparsmältverken i Asien har producerat på en lägre nivå under kvartalet då  

metallförbrukande industrier minskat produktionen. I mars bedöms dock produktionen i kinesiska smält-

verk ha ökat gradvis. Med en bibehållen hög smältverksproduktion utanför Kina har det globalt varit 

överskott på metall under kvartalet. 

Smältlönerna på spotmarknaden steg under början av kvartalet då smältverk i Asien inte kunde importera 

normala kvantiteter koncentrat, till fördel för smältverk i övriga delar av världen. När gruvor mot slutet 

av kvartalet började stänga så sjönk smältlönerna.  

 
Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd och Wood Mackenzie, mars 2020. 

 

 
 

 

 
 

 



 

Den globala nickelefterfrågan har sjunkit jämfört med fjolårets första kvartal drivet av en nedgång i  

produktion av rostfritt stål. Den globala produktionen av rostfritt stål var sjunkande redan före covid-19 

pandemin men kraften i nedgången förstärktes. Produktionen av rostfritt stål bedöms ha sjunkit med 

5-10 procent jämfört med första kvartalet ifjol. I mars har dock gruvor stängts på grund av restriktioner 

relaterade till covid-19 pandemin. 

Priserna för ädelmetaller har stärkts av stigande efterfrågan i en tid av stor osäkerhet. Palladiumpriset har 

stigit en längre tid till följd av knapphet på metall och uppgången förstärktes under första kvartalet. I 

kvartalet meddelade dessutom flera betydande sydafrikanska producenter av både palladium och platina 

att leveranserna temporärt upphör till följd av restriktioner relaterade till covid-19 pandemin. 

Kontraktspriserna på svavelsyra i Norden har varit stabila men spotpriserna har sjunkit något. I Norden 

används svavelsyra i huvudsak inom massa- och pappersindustrin, industrin för konstgödsel samt 

kemiindustrin där efterfrågan varit stabil. Globalt sett har däremot efterfrågan sjunkit något. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

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

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

centrat.  

 Lägre basmetallpriser och halter 

 Haveri och covid-19 relaterat stopp i Tara 

 Rörelseresultatet uppgick till 318 (1 353) MSEK 

 

 

 

Rörelseresultatet minskade till 318 (1 353) MSEK. Resultatminskningen mot såväl ifjol som föregående 

kvartal drevs av betydligt lägre metallpriser och lägre halter. Nedgången av metallpriser under den senare 

delen av kvartalet belastade Gruvors resultat fullt ut. Påverkan på koncernens resultat sker däremot i takt 

med att koncentraten processas och levereras från koncernens smältverk. Anrikningen i Aitik och Kevitsa 

ökade, men ett haveri och ett covid-19 relaterat stopp i Tara bidrog negativt. Kostnaderna ökade, delvis 

till följd av den högre anrikningen, men även på grund av mer underhåll och reparationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Volymen metall i koncentrat varierade stort jämfört med föregående kvartal. Både nickel- och  

kopparproduktionen steg främst tack vare ökad anrikad volym i Kevitsa, medan zink- och 

blyproduktionen sjönk framför allt relaterat till ett haveri och ett covid-19 relaterat stopp i Tara.  

Guldproduktionen var i stort sett oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2019 men lägre halt i  

Garpenberg gav lägre silverproduktion. Jämfört med första kvartalet 2019 föll produktionen av samtliga 

metaller i koncentrat som ett resultat av lägre halter i Aitik, Kevitsa och Garpenberg samt störningarna i 

Tara.   

Covid-19 pandemin medförde en förhöjd korttidsfrånvaro under slutet av första kvartalet. Bedömningen 

är att korttidsfrånvaron riskerar att vara på en förhöjd nivå även under andra kvartalet. Till följd av detta 

bedöms de tidigare kommunicerade målen om en produktionstakt på 45 Mton/år i Aitik och 9,5 Mton/år 

i Kevitsa att nås först under det tredje kvartalet innevarande år. 

Aitiks anrikade volym var i nivå med föregående kvartal, men ökade jämfört med första kvartalet ifjol. 

Hög korttidsfrånvaro, låg trucktillgänglighet i gruvan, samt svåra vinterförhållanden påverkade negativt. 

Dessutom fördröjdes flytten av gruvtruckar från Kevitsa till Aitik på grund av logistikproblem relaterade 

till covid-19. Kopparhalten uppgick till 0,23 (0,28) procent och bedöms uppgå till 0,25 procent i snitt  

under 2020. Guldproduktionen minskade jämfört med fjärde kvartalet 2019 främst på grund av lägre ut-

byte. Guldhalten var oförändrad jämfört med föregående kvartal, men lägre än ifjol 0,10 (0,14) g/ton.  

Bolidenområdets anrikning minskade något jämfört med föregående kvartal, men var i linje med första 

kvartalet ifjol. Malmmix med längre processtid påverkade negativt. Högre halter till följd av ändrade bryt-

positioner medförde dock högre koppar-, zink- och silverproduktion. Sämre utbyte påverkade  

guldproduktionen negativt. 

Garpenbergs anrikning var i linje med både föregående kvartal och första kvartalet ifjol. Produktionen 

av zink steg jämfört föregående kvartal till följd av högre halt. Det omvända gällde jämfört med ifjol. Den 

lägre silverproduktionen berodde på lägre halt och utbyten. Under 2020 bedöms zinkhalten uppgå till 3,7 

(4,1) procent i snitt och silverhalten till 100 (118) g/ton. 

Taras anrikade volym var väsentligt lägre än både föregående kvartal och ifjol. Ett haveri på ett malm-

transportband föranledde ett oplanerat produktionsstopp på 16 dagar i mitten på kvartalet. Den 28 mars 

stoppades produktionen igen till följd av restriktioner som den irländska regeringen infört med anledning 

av covid-19 pandemin. Efter dialog med myndigheter och fackliga företrädare avseende  

försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning återupptogs produktionen den 2 april. De åtgärder 

som vidtogs anses vara tillräckliga för att skydda anställdas och entreprenörers hälsa.   

Kevitsas anrikade volym noterade en ny rekordnivå efter genomfört investeringsprogram. Fjolåret  

präglades av omställning i gruvan samt en strejk under fjärde kvartalet. Kopparproduktionen steg därför 

både jämfört med föregående kvartal och ifjol. Produktionen av nickel ökade jämfört med föregående 

kvartal tack vare högre anrikad volym, men föll jämfört med ifjol på grund av lägre halt.  

I Kylylahti var anrikad volym betydligt högre än föregående kvartal men i linje med ifjol. Produktionen 

begränsas av gruvtekniska utmaningar i takt med att gruvan går mot slutbrytning under innevarande år. 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

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. 

 Högre zinksmältlöner 

 Stabil produktion  

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 1 117 (853) MSEK 

 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 1 117 (853) MSEK framför allt 

beroende på förbättrade zinksmältlöner och en starkare USD. Lägre svavelsyrapriser och metallpremier 

bidrog negativt.  

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager förbättrades jämfört med föregående kvartal, 

som belastades av underhållsstopp och strejker. Ökade volymer till förbättrade priser och villkor 

förklarade den positiva utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Produktionen var överlag hög och flera produktionsrekord noterades. Producerad volym för samtliga 

metaller, med undantag av bly och nickel i skärsten, ökade jämfört med både föregående kvartal och 

första kvartalet ifjol. Även svavelsyraproduktionen ökade jämfört med både föregående kvartal och ifjol. 

Den högre produktionen jämfört med föregående kvartal skall dock ses mot bakgrund av att  

produktionen i fjärde kvartalet 2019 påverkades av underhållsstopp och finska strejker. En förbättrad 

processtabilitet och högre halter i de ingående råmaterialen ledde till ökad produktion av ädelmetaller.  

Rönnskärs produktion av samtliga metaller och svavelsyra var högre jämfört med föregående kvartal, 

som påverkades av ett underhållsstopp. En förbättrad processeffektivitet i elektrolysverket bidrog  

positivt. Även jämfört med ifjol ökade produktionen för flertalet metaller. Undantaget var guld till följd 

av lägre halter i ingående material.  

Harjavaltas produktion av flertalet metaller ökade jämfört med föregående kvartal, som hämmades av en 

strejk. Den ökade även jämfört med första kvartalet ifjol. Ett nytt rekord avseende produktion av koppar-

katoder noterades trots vissa processtekniska problem. Hög kopparkoncentratavverkning bidrog positivt 

och resulterade även i högre svavelsyraproduktion. Produktionen av nickel i skärsten minskade dock på 

grund av ett stopp i nickellinjen. Detta påverkade även produktionen negativt i inledningen av andra 

kvartalet. Produktionen av guld ökade till följd av högre halter i råmaterialen. 

Kokkolas produktion av samtliga metaller och svavelsyra var högre än föregående kvartal. Även jämfört 

med ifjol ökade produktionen något beroende på ett förbättrat utbyte och en stabilare  

produktionsprocess. Silverproduktionen ökade tack vare högre halter i ingående material. 

Odda levererade ännu ett starkt produktionskvartal och noterade rekord avseende avverkning.  

Bergsöes produktion var fortsatt stabil men något lägre jämfört med föregående kvartal. Den var dock 

högre jämfört med ifjol då första kvartalet 2019 påverkades av ett oplanerat produktionsstopp. 

Under första kvartalet genomfördes liksom ifjol inga planerade underhållsstopp. Under 2020 beräknas 

underhållstopp i smältverken påverka rörelseresultatet med -300 (-745) MSEK, vilket är i enlighet med 

vad som tidigare har kommunicerats. Covid-19 pandemin har dock föranlett en förändrad tidplan för  

underhållsstoppen. De beräknas nu påverka rörelseresultatet 0 (0) MSEK i första kvartalet, -25 (-315) 

MSEK i andra kvartalet, -250 (-360) MSEK i tredje kvartalet och -25 (-70) MSEK i fjärde kvartalet.  

 

 

 



 
 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var 6 078 (5 917). Olycksfallsfrekvensen var i linje med föregående 

kvartal men högre än första kvartalet 2019. Under 2019 var olycksfallsfrekvensen för egna anställda och  

entreprenörer rekordlåg, främst tack vare färre antal olyckor bland anlitade entreprenörer. Den långsiktiga 

strategin att inkludera entreprenörerna i arbetsmiljöarbetet har resulterat i att anställda och entreprenörer  

numera är på samma nivå avseende olycksfall. Arbete pågår kontinuerligt med utvecklingen av proaktiv  

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

Covid-19 pandemin har medfört en viss ökning av sjukfrånvaron främst under slutet av kvartalet. Vi följer  

riktlinjer från respektive lands myndigheter under det nuvarande virusutbrottet, och arbetar aktivt med att 

skydda hälsan och minska smittspridningen samt oron bland medarbetarna. Detta sker bland annat som en del 

av det redan etablerade systematiska arbetsmiljöarbetet inom samtliga enheter. Dessutom pågår ett kontinuerligt 

samarbete mellan alla arbetsmiljö- och personalavdelningar i koncernen för att gemensamt kunna ge de anställda 

bästa möjliga stöd för fysisk och psykosocial hälsa under rådande omständigheter.  

Utsläpp av metaller till luft och vatten var lägre respektive i linje med föregående kvartal, men högre än under 

första kvartalet 2019. Koldioxidintensiteten var lägre jämfört både med föregående kvartal och första kvartalet 

2019, bland annat på grund av lägre tillförsel av elektronikavfall och stenkol vid smältverken. Till följd av stabil 

produktion hos smältverken var utsläppen av svaveldioxid i linje med föregående kvartal och lägre än första 

kvartalet 2019. De åtgärder och investeringar som tidigare genomförts, främst i den nya svavelsyraanläggningen i 

Harjavalta, fortsätter att visa goda resultat.  

Inga allvarliga miljöincidenter 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 17. 

Boliden har per den 17 april tecknat avtal med Agder Energi avseende fossilfria elleveranser i Sverige och Finland. Avtalet omfattar en 

total elleverans om 1 000 GWh per år och sträcker sig i 15 år från och med 2022. Som en följd av avtalet kan ytterligare fossilfri  

elproduktion driftsättas både i Sverige och Finland. Målet är att reducera koldioxidintensiteten, koldioxidutsläpp per producerad metallen-

het, med 40 procent till 2030 jämfört med 2012. 

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 2019: Riskhantering sidorna 56-59. I de fall covid-19 har påverkat bedömningen av riskerna framgår det i re-

spektive avsnitt i kvartalsrapporten.

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 2019 Års- och hållbarhetsredovisning.  

Boliden valde 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. Denna ändring medförde inte någon effekt på de finansiella 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. 

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 28 april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.boliden.com/


 
 

 22 juli 2020  Rapport för andra kvartalet 2020 

 28 oktober 2020 Rapport för tredje kvartalet 2020 

 12 februari 2021 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2020 

 

 

   

   

 

  

 

    

 

Svemins arbetsmiljöpris gick till Aitik för andra året i rad och på bilden tar Jennifer Andersson, Section Manager Boliden Aitik, emot pri-
set från Gunnar Rådberg som är ordförande för gruvbranschens arbetsmiljökommitté, Gramko. För att skapa säkra arbetsplatser inom 
gruv- och mineralindustrin spelar det förebyggande arbetet med maskiner och anläggningar en viktig roll. I Aitik har man med stort enga-
gemang bidragit till ett arbete med ständiga förbättringar när det gäller arbetsmiljö och säkerhet.
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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 första kvartalet 2020 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 mars 2020 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. 

 

 

  



 
 

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 mars 2020 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. 
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