
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager var 1 055 (711) MSEK.  

 Fritt kassaflöde var 953 (728) MSEK och  

nettoskuldsättningsgraden uppgick till  

24 (35) procent.  

 

  Sjunkande metallpriser under kvartalet.   

 Starkt kvartal för Smältverk med hög  

produktion. 

 Produktionsstörningar i Aitik.  

 



 

Försäljningsintäkterna under kvartalet var 9 764 (9 287) MSEK. Ökningen var främst en följd av en ny  

affärsmodell för nickel, där försäljningen av nickelskärsten från och med tredje kvartalet 2015 görs i  

egen regi och inte som tidigare på så kallad tollingbasis. 

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade till 1 055 (711) MSEK men var cirka 

200 MSEK lägre mot föregående kvartal.  

Resultatökningen mot föregående år förklaras av högre volymer hos Smältverk men även av Gruvors 

högre produktion av koppar och silver i koncentrat. Däremot kunde inte högre smältverksproduktion 

och lägre kostnader kompensera för försämrade metallpriser mot föregående kvartal. Jämfört med fjolåret 

ökade kostnaderna till följd av förvärvet av Kylylahti och högre driftskostnader relaterade till högre 

smältverksproduktion.  

Resultatet efter finansiella poster var 829 (785) MSEK och nettoresultatet 647 (615) MSEK motsvarade 

ett resultat per aktie om 2,36 (2,24) SEK. Avkastning på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna 

uppgick till 12 procent. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

Fritt kassaflöde var starkt i det tredje kvartalet. Trots ny affärsmodell för nickel minskade rörelsekapital-

bindningen. För årets första nio månader har skatteinbetalningar understigit redovisad skattekostnad  

med 450 MSEK.  

Ackumulerat kassaflöde från investeringsverksamheten var -2 459 (-2 490) MSEK. På grund av  

förskjutningar av investeringar justeras bedömningen för Bolidens totala investeringar för helåret 2015 

ned med cirka 0,5 BSEK till cirka 3,5 BSEK.  

Finansnettot var i kvartalet -51 (-72) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,4 procent (1,8). 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 6 170 (8 191) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 24 (35) pro-

cent. Genomsnittlig löptid på totala beviljade låneramar var vid periodens slut 2,7 (3,6) år och ränte-

bindningstiden på utnyttjade lån uppgick till 0,5 (0,6) år. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick  

Bolidens betalningsberedskap till 6 780 (5 317) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade  

bindande kreditlöften längre än ett år.  

  

 
 

 
 



 

Genomsnittligt zinkpris i USD var 16 procent lägre än under andra kvartalet och 20 procent lägre än ifjol. 

I SEK var priset 15 procent respektive 2 procent lägre. Global efterfrågan var oförändrad från tredje 

kvartalet ifjol. Efterfrågetillväxten i Kina var fortsatt låg och i flera viktiga mogna ekonomier sjönk efter-

frågan jämfört med fjolåret. Zinkpriset sjönk snabbt under tredje kvartalet från drygt 2 000 USD per ton i 

början till drygt 1 670 USD i slutet av kvartalet. Metallpremierna sjönk något jämfört med andra kvartalet. 

Global smältverksproduktion ökade något jämfört med fjolåret. 

Global gruvproduktion minskade något jämfört med fjolåret vilket förklarades av lägre produktion i Kina, 

Indien och Sydamerika. Produktionen av koncentrat var i nivå med smältverkens efterfrågan. Smältlöner-

na på spotmarknaden sjönk något jämfört med andra kvartalet och var fortsatt på en lägre nivå än i väg-

ledande kontrakt. Smältlönerna i kontrakt sjönk något från andra kvartalet till följd av zinkprisets  

påverkan på prisklausuler.  

I början av fjärde kvartalet annonserades neddragningar av gruvproduktionen motsvarande cirka 6 pro-

cent av global gruvproduktion. 

Kopparpriset i USD var i genomsnitt 13 procent lägre än föregående kvartal och 25 procent lägre än fjol-

året. I SEK var nedgången 12 procent respektive 8 procent. Efterfrågan på koppar ökade med knappt 

2 procent jämfört med ifjol. Trots produktionsstörningar i flera stora gruvor har kopparpriset under 2015 

pressats av ett större utbud från såväl expanderande som nya gruvor. Tillgången på metall för snabb leve-

rans var under kvartalet god varför spotmetallpremierna i Europa var lägre än under andra kvartalet. 

Den globala smältverksproduktionen var något lägre än fjolåret och i nivå med metallefterfrågan.  

Gruvproduktionen har ökat 2014 och 2015 efter att gruvor har expanderat och nya har tillkommit men 

ökningen har inte blivit så stor som förväntades på grund av stora driftsstörningar. Under tredje kvartalet 

bedöms gruvproduktionen ha varit något lägre än ifjol och det var ett underskott på gruvkoncentrat.  

Inför 2015 höjdes smältlönen i flera vägledande årskontrakt till cirka 107 (92) USD/ton koncentrat  

beroende på förväntningar om ett ökat gruvutbud. När utbudet inte ökade i förväntad takt sjönk spot-

smältlönerna under nivåerna i vägledande kontrakt vilket även gällde under tredje kvartalet.   

  

                                                                 
1 Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd, september/oktober 2015.  

 
 

 

 

 
 

 
 



 

Blypriset i USD var i genomsnitt 12 procent lägre än i andra kvartalet och 21 procent lägre än ifjol. I SEK 

sjönk blypriset med 11 procent respektive 4 procent. Såväl metallefterfrågan som metallproduktionen 

ökade med knappt 2 procent jämfört med fjolåret och det var ett överskott på metall. 

Globalt minskade gruvproduktionen något jämfört med föregående år men koncentratutbudet var ändå 

större än smältverkens efterfrågan. Spotsmältlönerna var stabila jämfört med andra kvartalet. 

Jämfört med andra kvartalet gick guld- och silverpriserna ned 6 procent respektive 9 procent i USD och 

5 procent respektive 8 procent i SEK. Guldpriset i USD var i genomsnitt 12 procent lägre än ifjol och  

silverpriset var 25 procent lägre. I SEK var guldpriset 7 procent högre och silverpriset 8 procent lägre.  

Globalt har marknaden varit något svagare jämfört med andra kvartalet och priserna på spotmarknaden 

sjönk något. Kontraktspriserna i Europa var stabila. 

 

 

 
 

 
 



 

Boliden Gruvor omfattar fem gruvområden; Aitik, Boliden, Garpenberg, Kylylahti och Tara. Affärs-

området omfattar också prospektering, teknikutveckling, miljöteknik och försäljning av gruvkoncentrat. 

Huvuddelen av Gruvors försäljning sker till koncernens smältverk till marknadsmässiga villkor. 

 Sjunkande metallpriser.   

 Produktionsstörningar i Aitik.  

 God kostnadskontroll. 

 

 

Sjunkande metallpriser förklarar minskningen i rörelseresultatet jämfört med såväl föregående kvartal som 

föregående år.  

Jämfört med föregående kvartal minskade produktionen av samtliga metaller i koncentrat något. Kost-

nadssänkande åtgärder tillsammans med lägre produktion och säsongsmässigt lägre personalkostnader 

medförde lägre kostnader. 

Trots avsevärda produktionsstörningar i Aitik ökade produktionen av koppar och silver i koncentrat jäm-

fört med ifjol. Produktionsökningen berodde på förvärvet av Kylylahti, högre silverhalt och utbyte i  

Garpenberg samt högre kopparhalt i Aitik. Förvärvet av Kylylahti medförde även högre kostnader och 

avskrivningar.  

 

  

 

 
 

 
 



 

 

Aitiks produktion hade bra halter men påverkades negativt av oplanerade stopp. Anrikad volym var cirka 

15 procent lägre än planerat och uppgick till 9,0 Mton. Två av tre krossar har stått stilla för oplanerat  

underhåll under två veckor i september. En av dessa krossar startades i mitten av oktober vilket ger  

tillräcklig krosskapacitet. Den andra krossen är fortsatt på underhåll till slutet av november. Trots lägre  

anrikad volym ökade produktionen av koppar och guld i koncentrat mot såväl ifjol som mot föregående 

kvartal till följd av högre halter och utbyten. I planen för 2015 och 2016 ligger produktionen fortsatt i 

områden med halter något under mineralreservens medelhalt. En ny kross i dagen ingår som del av 

Aitik45 projektet.  

I Bolidenområdet kördes en extra kampanj med smältverksslagg från Rönnskär.12Produktionen av metall 

i koncentrat minskade därför mot föregående kvartal.  

Produktionen i Garpenberg påverkades negativt av ogynnsamma bergförhållanden. Vidare medförde 

lägre halter att produktionen av zink och silver i koncentrat sjönk jämfört med andra kvartalet. Vid slutet 

av 2015 bedöms årstakten uppgå till 2,5 Mton för såväl anrikad volym som malmproduktion.  

Kylylahti hade stark produktion och produktionen av guld och zink i koncentrat ökade. Däremot  

minskade produktionen av koppar i koncentrat till följd av lägre halter.  

Taras produktion påverkades i början av kvartalet av oplanerade underhållsstopp. Produktionen förbätt-

rades under andra halvan av kvartalet. Produktionen av zink i koncentrat minskade dock jämfört med  

föregående kvartal då högre halt och utbyte inte kunde kompensera för lägre anrikad volym. Tillrednings-

arbetet har intensifierats och börjar ge resultat.  

  

                                                                 
1 Vid slaggbearbetning redovisas inte metallproduktionen i Bolidenområdet utan uppstår som fri metall i Rönnskär. 

 

 
 

 
 



 

Boliden Smältverk omfattar zinksmältverken Kokkola och Odda, koppar- och blysmältverket Rönnskär, 

koppar- och nickelsmältverket Harjavalta samt blysmältverket Bergsöe. I affärsområdet ingår också  

återvinning av metall från bland annat elektronik, inköp av gruvkoncentrat och försäljning av metall  

och biprodukter. 

 Hög och stabil produktion gav starkt resultat.  

 Första kvartalet med ny affärsmodell för nickel. 

 

 

Smältverks rörelseresultat exkl. omvärdering av processlager ökade kraftigt mot både föregående kvartal 

och fjolåret. Högre avverkning gav högre volym av fria metaller och smältlöner. Resultatökningen mot 

föregående år förklaras även av förbättrade marknadsvillkor. Jämfört med föregående kvartal påverkade 

lägre metallpriser resultatet negativt, bland annat i form av lägre realiserade smältlönevillkor för zink. 

Dessutom innebar förändrad råmaterialmix för kopparsmältverken lägre smältlöner. Kostnadssänkande 

åtgärder, mindre omfattande underhållsstopp och semestereffekt medförde lägre kostnader mot  

föregående kvartal. Kostnadsutvecklingen mot ifjol berodde främst på högre driftskostnader relaterade till 

högre produktion. Resultateffekten från underhållsstoppen uppgick till -85 MSEK (-85), jämfört med  

-180 MSEK i föregående kvartal. 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Rönnskärs kopparproduktion ökade till följd av förbättrad processtabilitet. Kopparavverkningen var i 

nivå med andra kvartalet men högre än motsvarande kvartal föregående år, då ett mer omfattande under-

hållsstopp genomfördes. Förändrad råmaterialmix medförde att silverproduktionen minskade mot före-

gående kvartal. Arbetet med Rönnskärs åtgärdsplan fortsätter planenligt.  

Harjavaltas koppar- och nickelprocess var stabil vilket medförde god avverkning i kvartalet. Ökningen i 

kopparproduktion mot föregående kvartal berodde främst på underhållsstopp i förra kvartalet. Förbättrad 

processtabilitet medförde högre silverproduktion mot föregående kvartal. Från och med tredje kvartalet 

redovisas produktionen av nickel i skärsten då nickelverksamheten numera drivs i egen regi och inte 

längre på så kallad tollingbasis. Nickelverksamheten har utvecklats väl och inleveranser av koncentrat och 

försäljning av skärsten har utvecklats som planerat. 

Kokkolas avverkning och zinkproduktion ökade. Processjusteringar under kvartalet förbättrade stabilite-
ten ytterligare mot föregående kvartal. Ifjol inträffade ett tankhaveri som påverkade produktionen  
negativt och i föregående kvartal ägde ett planerat underhållstopp rum. Lägre silverhalt i zink-
koncentraten medförde lägre silverutvinning än föregående kvartal.  
 

Oddas zinkproduktion var hög och stabil. Avverkningen var lägre än föregående kvartal på grund av  

underhållsstopp. Expansionsprojektet mot 200 kton/år fortgår enligt plan. 

I Bergsöe medförde underhållsstopp att såväl avverkning som produktion av blylegeringar var lägre  

jämfört med föregående kvartal. 

I kvartalet ägde planerade underhållsstopp rum i Rönnskär, Bergsöe och Odda. Resultateffekten av  

underhållsstoppen i kvartalet var -85 (-85) MSEK. Under fjärde kvartalet kommer underhållsstopp att  

genomföras i Odda och rörelseresultatpåverkan beräknas till -25 MSEK. 

 

 

 



 

Försäljningen för årets första nio månader uppgick till 30 543 (27 276) MSEK. Ökningen berodde  

framförallt på förbättrade marknadsvillkor. 

Rörelseresultatet exkl. omvärdering av processlager uppgick till 3 414 (1 471) MSEK. Ökningen förklaras 

av förbättrade marknadsvillkor samt av högre produktion i och med upprampningen av Garpenberg,  

förvärvet av Kylylahti och högre produktion i zinksmältverken. Ökningen av kostnader och avskrivningar 

hänförs främst till förvärvet av Kylylahti och uppstarten av nya anläggningar i Garpenberg. Avskrivning-

arna var också högre i Aitik där produktionen skedde i mer kapitalintensiva områden. Planerade under-

hållsstopp belastade resultatet med -265 (-205) MSEK.  

Finansnettot uppgick till -172 (-220) MSEK och nettoresultatet till 2 352 (1 064) MSEK. Resultat per  

aktie var 8,60 (3,88) SEK. 

Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till 2 463 (2 494) MSEK. 

 

 



 

Boliden arbetar aktivt för att tillhöra de främsta vad gäller miljöprestanda, effektivitet och ansvarstagande. 

För att styra utvecklingen inom hållbarhetsområdet har koncernövergripande mål definierats. Utfallet i 

tredje kvartalet 2015 kännetecknas av: 

 Ökad olycksfallsfrekvens. 

 Koldioxidintensiteten minskade. 

 Utsläpp av svaveldioxid till luft ökade. 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) var under årets första nio månader 4 848 (4 760), varav antalet  

anställda i Sverige var 2 906 (2 890), Finland 1 035 (947), Irland 599 (622), Norge 288 (281) och övriga 

länder 20 (20). Ökningen förklaras av förvärv och expansion.  

Sjukfrånvaron i Boliden har ökat under de senaste åren. Boliden arbetar aktivt med program för  
rehabilitering och alternativa arbeten i syfte att minska såväl kort- som långtidssjukfrånvaro.   
 
Samtliga Bolidens enheter i Finland drabbades av en 24-timmars generalstrejk som genomfördes den  
18 september och medförde en resultateffekt om cirka -10 MSEK. 

Olycksfallsfrekvensen (antal olycksfall per en miljon arbetade timmar) ligger på en hög nivå, speciellt hos 

entreprenörer. Arbetet med att vända den negativa trenden intensifieras genom:  

 Ledarutvecklingsprogram för Bolidens 100 högsta chefer under fjärde kvartalet. 

 Program för beteendebaserad säkerhet på samtliga enheter.  

 Entreprenörsavtal omarbetas med avseende på säkerhetskrav och uppsägning sker av företag som 
inte uppfyller Bolidens krav. 

I september utbröt en brand i en lastbil under jord i Bolidens gruva Kristineberg. Branden ledde inte till 

någon personskada. En person togs till sjukhus för observation men kunde återvända hem samma kväll. 

Produktionen kunde återupptas samma eftermiddag. Anledningen till branden är ännu inte klarlagd.  

Verksamheten vid Bolidens samtliga anläggningar är tillståndspliktig och bedrivs enligt gällande lagstift-

ning i respektive land. Under tredje kvartalet har utsläppen av svaveldioxid till luft varit något högre än  

tidigare kvartal. Detta beror på avtagande reningskapacitet i en konverter på smältverket i Kokkola.  

Anläggningen kommer att uppgraderas under 2016. 

I juli inträffade ett läckage av elektrolyt från Harjavaltas kopparraffinaderi i Pori, vilket resulterade i ett 

mindre utsläpp till älven Kokemäenjoki. Inga gränsvärden överskreds och miljöpåverkan bedöms som 

ringa.  
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Moderbolaget Boliden AB bedriver ingen verksamhet och har inga anställda. Resultat- och  

balansräkning för moderbolaget återfinns på sidan 18. 

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 av zink, koppar och andra basmetaller. För mer information om risker och riskhantering hänvisas till Bolidens årsredovisning 

för 2014: Riskhantering sidorna 47-51. Under 2015 har Boliden avvecklat terminssäkringen av nettoinvesteringar i utlandet. Omräknings-

exponeringen elimineras delvis med hjälp av extern upplåning i motsvarande valutor.  

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

för finansiell rapporterings rekommendation RFR1, 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 2014 års årsredovisning.  

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 23 oktober 2015 

 

Lennart Evrell 

VD och koncernchef 



 

 11 februari 2016 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2015 

 16-17 mars 2016 Kapitalmarknadsdag 
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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 30 september 2015 bedöms räntevillkoren i aktuella låneavtal vara i nivå med marknadsmässiga 

räntor på kreditmarknaden. Verkligt värde överensstämmer därför väsentligen med det redovisade värdet.  

Kundfordringarnas och leverantörsskuldernas redovisade värde anses vara detsamma som det verkliga värdet med anledning av kort förfallotid, att 

reserveringar görs för osäkra kundfordringar samt att eventuell dröjsmålsränta kommer att debiteras. Bolidens innehav av finansiella instrument 

som redovisas till verkligt värde i balansräkningen tillhör samtliga nivå två i verkligt värdehierarkin med undantag för ett litet belopp i andra aktier 

och andelar som tillhör nivå tre. Se vidare under redovisningsprinciper i årsredovisningen. 



 

I tabellen nedan redovisas en uppskattning av hur förändringar i marknadsvillkor påverkar koncernens rörelseresultat (EBIT) 

ett år framåt i tiden. Beräkningen baseras på noteringar per den 30 september 2015 samt på Bolidens planerade produktions-

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

omvärderingar av processlager i smältverken. 

 

Boliden har historiskt haft en naturlig hedge till följd av den negativa korrelation som funnits mellan valuta å ena sidan och priser och smältlöne-

villkor å andra sidan. Detta illustreras i graferna nedan som visar Bolidens totalvägda prisindex samt ett vägt valutaindex och ett vägt metallpris- 

och smältlöneindex.  

  

 



 

Nedanstående tabeller visar Bolidens utestående pris- och valutakurssäkringar per den 30 september 2015. I övrigt är Bolidens  

produktion fullt ut exponerad mot marknadspriser.  
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