
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager var 596 (1 134) MSEK.  

 Resultatutvecklingen förklaras främst av  

sjunkande metallpriser.   

 Jämförelsestörande poster om -45 MSEK  

påverkade resultatet.  

 Fritt kassaflöde var 36 (366) MSEK. 

 Nettoskuldsättningsgraden uppgick till  

23 (35) procent.  

 

  Högre kopparavverkning i Smältverk och högre  

gruvproduktion än föregående kvartal. 

 Styrelsens förslag till utdelning för 2015 är 3,25 (2,25) 

SEK per aktie. 

 



 

Försäljningsintäkterna under kvartalet var 9 699 (9 614) MSEK, i nivå med ifjol.  

 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 596 (1 134) MSEK. Försämrade marknads-

villkor förklarar en stor del av resultatförsämringen mot såväl ifjol som föregående kvartal.   

Kostnadsökningen mot föregående kvartal berodde på säsongsmässig variation i personalkostnader och 

högre produktion. I kvartalets kostnader ingår en avsättning om 40 MSEK för efterbehandling av  

Bolidenområdets nedlagda sandmagasin.  

Högre kopparavverkning i Smältverk tillsammans med högre gruvproduktion påverkade resultatet  

positivt mot föregående kvartal. Jämfört med fjolårets mycket starka avslutning var dock Smältverks  

avverkning lägre.  

Avskrivningarna ökade beroende på att produktionen i Aitik var koncentrerad till mer kapitalintensiva 

områden och en högre produktion i Tara. 

Jämförelsestörande poster om -45 MSEK ingår i koncernens rörelseresultat, varav 15 MSEK i affärs-

område Gruvor och -60 MSEK i affärsområde Smältverk. För mer information, se nedan under rubrik 

Jämförelsestörande poster. 

Resultatet efter finansiella poster var 354 (1 090) MSEK och nettoresultatet 288 (836) MSEK motsvarade 

ett resultat per aktie om 1,05 (3,06) SEK. Avkastning på sysselsatt kapital för helåret uppgick till  

10 procent. 

Det fjärde kvartalet belastades av tre jämförelsestörande poster vilka tillsammans uppgick till -45 MSEK.  

Som tidigare kommunicerats påfördes Boliden energiskatt om 212 MSEK för användning av felaktigt  

infärgad diesel i Aitikgruvan från april 2009 till oktober 2012. Boliden överklagade Skatteverkets beslut till 

Förvaltningsrätten och sedan till Kammarrätten i Sundsvall som avslog Bolidens överklagande. Boliden 

begärde prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen som i januari 2016 meddelade att pröv- 

ningstillstånd inte ges. Boliden har därför belastat Affärsområde Gruvors resultat med 212 MSEK under 

fjärde kvartalet 2015. Redan i juni 2013 betalades 173 MSEK (netto efter skatt efter beviljad omprövning 

av Bolidens deklarationer för taxeringsåren 2010-2012) varför ingen kassaflödespåverkan sker i fjärde 

kvartalet 2015. Boliden kommer att begära betalningsbefrielse hos regeringen.   

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Ändrade pensionsvillkor för Tara gav positiv resultateffekt om 227 MSEK för Affärsområde Gruvor.  

En korrigering av internvinstelimineringen inom affärsområde Smältverk påverkade resultatet med  

-60 MSEK.  

 

Minskningen i fritt kassaflöde jämfört med föregående kvartal berodde på lägre resultat, högre  

investeringar och högre rörelsekapitalbindning.  

Finansnettot var i kvartalet -62 (-67) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,4 procent (1,7). 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 5 827 (8 283) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 23 (35) pro-

cent. Genomsnittlig löptid på totala beviljade låneramar var vid periodens slut 2,4 (3,4) år och ränte-

bindningstiden på utnyttjade lån uppgick till 0,5 (0,8) år. Vid utgången av året uppgick Bolidens  

betalningsberedskap till 6 514 (5 847) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade  

bindande kreditlöften längre än ett år.  

Bolidens policy är att utdelningen ska motsvara cirka en tredjedel av nettoresultatet. För 2015 föreslår  

styrelsen att en utdelning om 3,25 (2,25) SEK per aktie eller totalt 889 (615) MSEK ska delas ut till  

bolagets aktieägare. Utdelningsförslaget motsvarar 33,7 (32,4) procent av årets nettoresultat. 

  

 
 

 
 



 

Genomsnittligt zinkpris i USD var 13 procent lägre än under tredje kvartalet och 28 procent lägre än ifjol. 

I SEK var priset 12 respektive 17 procent lägre.  

Global metallefterfrågan var något högre än ifjol trots lägre tillväxt i Kina. Metallpremierna i Europa har 

varit stabila under fjärde kvartalet. 

Den globala smältverksproduktionen i kvartalet var lägre än ifjol, främst till följd av att flera kinesiska 

smältverk drog ned produktionen efter koncentratbrist och svagare villkor på koncentratmarknaden i 

Kina. 

Global gruvproduktion sjönk med 13 procent jämfört med fjolåret. Stora gruvor stängde i Australien och 

på Irland. Dessutom minskade flera gruvor i Kina produktionen på grund av svag lönsamhet och striktare  

miljökrav. Produktionen av koncentrat var lägre än smältverkens efterfrågan varför koncentratlager i 

marknaden bedöms ha minskat. Minskad tillgänglighet till koncentrat fick smältlönerna på spotmark-

naden att sjunka jämfört med tredje kvartalet och de var lägre än i vägledande kontrakt. Realiserade smält-

löner i kontrakt sjönk något från tredje kvartalet till följd av zinkprisets påverkan på prisklausuler. 

Kopparpriset i USD var i genomsnitt 7 procent lägre jämfört med föregående kvartal och 26 procent 

lägre än ifjol. I SEK var nedgången 7 respektive 15 procent.  

Tillväxten i efterfrågan på koppar var fortsatt låg. I Kina ökade efterfrågan med knappt 3 procent men 

den sjönk sammantaget något i mogna ekonomier. Tillgängligheten till metall för snabb leverans har varit 

fortsatt god och spotpremierna i Europa var fortsatt låga. 

Den globala smältverksproduktionen i kvartalet var något lägre än fjolårets och något lägre än metallefter-

frågan men med regionala skillnader. I Europa var det ett mindre överskott på metall. 

Gruvproduktionen ökade fortsatt i Sydamerika efter expansioner och igångkörning av nya gruvor under 

2014 och 2015. Driftsstörningarna som ofta uppstår bedöms ha varit små under kvartalet varför global 

gruvproduktion ökade något jämfört med fjolåret. Produktionen av koncentrat var något lägre än smält-

verkens efterfrågan och tillgängligheten till koncentrat på spotmarknaden minskade.  

 

  

                                                                 
1 Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd, januari 2016.  

 
 

 

 

 
 

 
 



 

Blypriset i USD var i genomsnitt 2 procent lägre än i tredje kvartalet och 16 procent lägre än ifjol. I SEK 

sjönk blypriset med 2 respektive 4 procent. Metallefterfrågan och metallproduktionen ökade jämfört med 

fjolåret och det var överskott på metall. Marknaden för batterier till nya bilar ökade jämfört med fjolårets 

fjärde kvartal men ersättningsmarknaden på norra halvklotet fick inte den säsongsmässiga vinter-

uppgången. 

Globalt minskade gruvproduktionen jämfört med föregående år då gruvkapacitet stängts ner och några 

gruvor minskade produktionen. Koncentratutbudet var något större än smältverkens efterfrågan. 

Jämfört med tredje kvartalet gick guld- och silverpriserna ned 2 respektive 1 procent i såväl USD som 

SEK. Guldpriset i USD var i genomsnitt 8 procent lägre än ifjol och silverpriset var 10 procent lägre. I 

SEK var guld- och silverpriserna 6 respektive 3 procent högre.  

Under 2015 annonserade ett antal guldgruvor temporära stängningar eller produktionsneddragningar till 

följd av svag lönsamhet. Kostnadsökningen bland världens guldgruvor har varit kraftig de senaste åren. 

Gruvproduktionen av silver är beroende av produktionen i zink- och blygruvor där silver ofta är bi-

produkt. En stor andel av det totala guld- och silverutbudet kommer från återvinning och flöden från  

finansiella aktörer och centralbanker. 

Det var överskott på den globala svavelsyramarknaden i fjärde kvartalet och spotpriserna utanför Europa 

sjönk. Kontraktspriserna i Europa var relativt stabila under kvartalet. 

 

 

 
 

 
 



 

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. 

 Lägre metallpriser gav lägre resultat   

 Ökad produktion påverkade resultatet positivt  

 Upprampningen av produktionen i Garpenberg slutförd enligt plan – årstakt om 2,5 Mton  

i anrikad volym vid slutet av året 

 

 

Det lägre rörelseresultatet berodde till största del på lägre metallpriser som delvis motverkades av ökad 

produktion. Högre koppar- och guldhalter i Aitik förklarar volymeffekten mot ifjol. Förbättrad malmmix 

i Bolidenområdet och högre anrikad volym i Tara påverkade resultatet positivt mot föregående kvartal. 

En avsättning om 40 MSEK för efterbehandling av Bolidenområdets nedlagda sandmagasin förklarar 

kostnadsökningen mot ifjol. Säsongsmässig variation i personalkostnader och högre gruvproduktion  

bidrog dessutom till kostnadsökningen mot föregående kvartal. Avskrivningarna ökade till följd av att 

produktionen i Aitik skedde i kapitalintensiva områden och av högre produktion i Tara. Jämförelse-

störande poster inkluderar en kostnad avseende energiskatt för diesel i Aitik (-212 MSEK) och ändrade 

pensionsvillkor för Tara (227 MSEK), se sidan 2 för mer information.       

Gruvors rörelseresultat för helåret ökade till 1 429 (1 299) MSEK till följd av högre produktion i och med 

upprampningen av Garpenberg och förvärvet av Kylylahti. Den högre produktionen medförde att såväl 

kostnader som avskrivningar också ökade. Justerat för Kylylahti, var kostnadsökningen 2 procent i lokala 

valutor. Lägre metallpriser och högre smältlönevillkor kompenserades delvis av positiva valutaeffekter 

från starkare USD.  

   

 

 
 

 
 



 

 

Aitiks produktion av koppar och guld i koncentrat ökade något mot föregående kvartal. Krossproblema-

tiken från tredje kvartalet påverkade även början av fjärde kvartalet. Brytning ägde rum i områden med 

svårmalen malm vilket begränsade produktionen. Anrikad volym var 9,4 Mton. För helåret minskade  

anrikad volym till 36 (39) Mton till följd av ogynnsam malmkvalité i andra kvartalet och låg tillgänglighet 

på krossar under hösten. Högre kopparhalt kompenserade inte för den lägre anrikade volymen. I planen 

för 2016 ligger produktionen fortsatt i områden med halter något under mineralreservens medelhalt.  

I Bolidenområdet löpte produktionen bra med goda halter men kunde inte fullt ut kompensera volym-

bortfall från Maurliden som hade vattenproblem. Igångkörningen av Maurlidengruvan planeras att ske i 

slutet av första kvartalet. Trots lägre anrikad volym ökade produktionen av guld, silver och bly i  

koncentrat mot föregående kvartal tack vare förbättrad malmmix. Anrikad volym för helåret 2015 var 

1 879 (1 862) kton. Högre halter och utbyten medförde att produktionen av zink, bly och silver i  

koncentrat ökade. Däremot minskade produktionen av koppar och guld i koncentrat till följd av lägre  

halter och utbyten.  

Upprampningen av produktionen i Garpenberg fortsatte enligt plan och vid slutet av kvartalet var års-

takten 2,5 Mton i anrikad volym. Högre anrikad volym tillsammans med högre halt och utbyte resulterade 

i högre produktion av zink i koncentrat mot föregående kvartal. Däremot minskade produktionen av  

silver i koncentrat till följd av lägre halt och utbyte. Precis före årsskiftet inträffade ras i brytpositioner 

vilket kommer att påverka produktionen i första kvartalet negativt. I första kvartalet 2016 förväntas  

dock anrikad volym vara i nivå med fjärde kvartalet och zink- och silverhalterna vara i nivå med snitt-

reservhalterna per 31 december 2014. För helåret ökade anrikad volym till 2 367 (2 224) kton. Produk-

tionen av zink och silver i koncentrat ökade med 8 respektive 32 procent tack vare högre anrikad volym 

och förbättrade utbyten. Dessutom förbättrades silverhalten. Brytningsplanen för 2016-2017 indikerar 

zinkhalt om 4,5 procent och silverhalt om 120 g/ton. 

 

Kylylahtis anrikning var fortsatt hög och stabil. Produktionen av guld i koncentrat minskade dock jämfört 

med föregående kvartal i och med lägre halt. Kylylahti, som förvärvades 1 oktober 2014, har under 2015 

haft en stark produktion med hög anrikad volym. 

Åtgärdsprogrammet i Tara började ge effekt och anrikad volym ökade. Produktionen av zink och bly i 

koncentrat ökade således mot föregående kvartal. För helåret var anrikad volym 2 197 (2 287) kton.  

Produktionen för 2015 påverkades negativt av omställning till djupare delar av gruvan och av förseningar 

i tillredningsarbetet. Lägre anrikad volym tillsammans med lägre halter medförde lägre årsproduktion av 

zink och bly i koncentrat. 

 

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

i ett separat pressmeddelande (Boliden Pressmeddelande 2/2016) och på www.boliden.com.  

 

 
 

 
 

 
 



 

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. 

 Fortsatt starkt resultat 

 Försämrade marknadsvillkor mot föregående kvartal  

 Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med -60 MSEK 

 

 

Smältverks rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager var 583 (681) MSEK. Underhållsstopp 

och vissa processtörningar medförde lägre avverkning än fjolårets mycket starka produktion. En  

korrigering av internvinstelimineringen inom affärsområde Smältverk påverkade resultatet med 

-60 MSEK.  

Jämfört med föregående kvartal påverkade lägre metallpriser resultatet negativt, bland annat i form av 

lägre realiserade smältlönevillkor för zink. Dessutom innebar förändrad råmaterialmix lägre smältlöner. 

Lägre priser för biprodukter och ökad försäljning av svavelsyra utanför Norden påverkade också  

resultatet negativt liksom lägre metallpremier i och med ökad andel spotförsäljning. Kostnadsökningen 

berodde främst på säsongsmässig ökning av personalkostnader.   

 
 

 
 

 
 



 

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager för helåret 2015 ökade till 2 692 (1 518) MSEK 

främst till följd av förbättrade marknadsvillkor och högre avverkning, framförallt inom nickel. I lokala  

valutor var kostnadsökningen 2 procent vilket främst förklaras av mer omfattande underhåll.

 

Lägre tillgänglighet i Rönnskärs gassystem påverkade produktionen av koppar negativt. Under kvartalet 

genomfördes blykampanjer varför avverkningen av blykoncentrat ökade. Silverproduktionen var hög till 

följd av förändrad råmaterialmix. För helåret 2015 sjönk kopparproduktionen på grund av större under-

hållsstopp än året innan. Högt ädelmetallinnehåll i råmaterial och en väl fungerande ädelmetallprocess 

medförde ökad produktion av ädelmetaller. Förbättrad styrning medgav något högre avverkning av  

elektronikmaterial. Åtgärdsprogrammet i Rönnskär fortsatte under året och aktiviteter genomfördes för 

att förbättra processbalansen och minska kostnaderna. Resultateffekten under 2015 var 50 MSEK. Totalt 

har programmet under 2014–2015 gett en positiv resultateffekt om cirka 200 MSEK. Planen är fortsatt 

att uppnå en resultatförbättring om 275 MSEK per år från och med 2017 jämfört med 2013.  

Hög processtabilitet i Harjavalta medförde hög avverkning. Kvartalets kopparproduktion var den högsta 

under året. Harjavaltas koppar- och nickelprocess var under helåret 2015 stabil och avverkningen var hög. 

Mer omfattande underhållsstopp medförde dock lägre kopparproduktion jämfört med fjolårets rekord-

höga produktion. Ny affärsmodell för nickel gav ökad flexibilitet och avverkningen av nickelkoncentrat 

kunde ökas. Affärsmodellen för nickelsmältning ändrades vid halvårsskiftet från att ha varit på så kallad 

tollingbasis till att likna den som Boliden har för koppar och zink. Nickelkoncentrat köps numera in från 

externa leverantörer och nickelskärsten säljs på den globala marknaden. Det är framförallt en smältaffär 

med begränsad exponering mot nickelpriset.  

Kokkolas zinkproduktion var i nivå med föregående kvartal. Däremot påverkades zinkutbytet fortsatt  

negativt av processtörningar i varmlakningsprocessen och lägre silverhalt i zinkkoncentraten gav lägre  

silverutvinning. Under 2015 ökade Kokkolas zinkproduktion. Processtabiliteten förbättrades under året 

då justeringar som genomfördes gav önskad effekt.  

Underhållsstopp och temporära problem i lakningsprocessen i Odda minskade avverkning och zink-

produktion i kvartalet. Expansionsprojektet mot 200 kton/år fortgår enligt plan. Zinkproduktionen i 

Odda var fortsatt hög för helåret 2015 trots ett mer omfattande underhållsstopp än ifjol.  

I Bergsöe ökade avverkning och produktion av blylegeringar mot föregående kvartal då underhållsstopp 

ägde rum. Under helåret 2015 ökade Bergsöes produktion av blylegeringar något till följd av ökad  

processtabilitet.  

I kvartalet ägde planerat underhållsstopp rum i Odda. Resultateffekten från stoppen i affärsområdet 

uppgick till -25 (0) MSEK, jämfört med -85 MSEK i föregående kvartal. Under 2016 beräknas underhålls-

topp i smältverken påverka rörelseresultatet med -215 (-290) MSEK, varav -165 MSEK i andra kvartalet 

och -50 MSEK i tredje kvartalet.  

 

 



 

Försäljningen för året uppgick till 40 242 (36 891) MSEK. Ökningen berodde framförallt på förbättrade 

marknadsvillkor och förändringen av affärsmodellen för nickel. 

Rörelseresultatet exkl. omvärdering av processlager uppgick till 4 010 (2 605) MSEK. Ökningen förklaras 

av förbättrade marknadsvillkor för Smältverk samt av högre produktion i och med upprampningen av 

Garpenberg och förvärvet av Kylylahti. Kostnadsökningen förklaras huvudsakligen av förvärvet av 

Kylylahti och uppstarten av den nya anläggningen i Garpenberg. Justerat för Kylylahti, var kostnads-

ökningen 3 procent i lokala valutor. Inköpspriserna har i genomsnitt minskat något under året.  

Avskrivningarna ökade främst till följd av högre produktion i och med förvärvet av Kylylahti, att  

produktionen i Aitik skedde i mer kapitalintensiva områden och att produktion skedde i den nya  

anläggningen i Garpenberg under hela året. Planerade underhållsstopp belastade resultatet med  

-290 (-205) MSEK. Jämförelsestörande poster om -45 MSEK ingår i koncernens rörelseresultat, varav 

kostnader för energiskatt avseende användning av felaktigt infärgad diesel i Aitik under perioden april 

2009 till oktober 2012 svarade för -212 MSEK, ändrade pensionsvillkor i Tara svarade för 227 MSEK 

och korrigering för internvinsteliminering inom affärsområde Smältverk svarade för -60 MSEK. För mer  

information, se sidorna 2-3. 

Finansnettot uppgick till -234 (-288) MSEK och nettoresultatet till 2 641 (1 899) MSEK. Resultat per  

aktie var 9,65 (6,94) SEK. 

Årets investeringar uppgick till 3 650 (4 222) MSEK och var huvudsakligen underhållsinvesteringar. 

Dessutom påbörjades arbetet med djupförvar i Rönnskär och expansionen av Odda till 200 kton per år.  

 

 

 

 

 



 

Boliden redovisar rörelseresultat kvartalsvis per segment Smältverk och Gruvor liksom produktionsdata 

per enhet. På helår redovisas även rörelseresultat per enhet.  

Aitiks rörelseresultat minskade på grund av försämrade marknadsvillkor och kostnader för energiskatt  

avseende användning av felaktigt infärgad diesel under perioden april 2009 till oktober 2012 på 

 -212 MSEK. Bolidenområdets lägre resultat förklaras av högre kostnader i och med avsättning för efter-

behandling av nedlagt sandmagasin samt högre avskrivningar relaterade till högre volym och  

investeringar. Garpenbergs kraftiga resultatförbättring berodde främst på högre anrikad volym,  

förbättrade utbyten och högre silverhalt. Kylylahti konsoliderades per 1 oktober 2014 och har full  

årseffekt 2015. Taras rörelseresultat ökade till följd av ändrade pensionsvillkor som gav upphov till en  

engångseffekt om 227 MSEK. Produktionsstörningar under året påverkade Taras resultat negativt.   

För koppar- och zinksmältverken förbättrades rörelseresultatet, exklusive omvärdering av processlager, 

kraftigt jämfört med föregående år. Rönnskärs resultatökning berodde på förbättrade marknadsvillkor. 

Som en följd av åtgärder för förbättrad processtabilitet ökade dessutom  volymen av fria metaller. I 

Harjavalta ökade avverkningen av nickelkoncentrat vilket tillsammans med förbättrade marknadsvillkor 

bidrog till resultatökning. Kokkola och Oddas högre resultat förklaras främst av förbättrade marknads-

villkor. Bergsöes resultat sjönk till följd av lägre blypris i SEK trots högre avverkning och högre premier. 

 

 



 

Boliden arbetar aktivt för att tillhöra de främsta inom branschen vad gäller miljöprestanda, effektivitet 

och ansvarstagande. För att styra utvecklingen inom hållbarhetsområdet har koncernövergripande mål 

definierats. Utfallet i fjärde kvartalet 2015 kännetecknades av:  

 Minskad olycksfallsfrekvens 

 Fortsatt låg koldioxidintensitet 

 Miljöolyckor ökade under kvartalet 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) för helåret 2015 låg på samma nivå som 2014. Sjukfrånvaron i 

Boliden ökade under året. Boliden arbetar aktivt med program för rehabilitering och alternativa arbeten i 

syfte att minska såväl kort- som långtidssjukfrånvaro.  

Boliden har en värdegrund som sätter hälsa och säkerhet högst på agendan. Arbetet för att förändra  

attityder och beteende på arbetsplatserna med ökad delaktighet hos anställda och entreprenörer drivs  

intensivt med utbildningar. Olycksfallsfrekvensen1 (antal olycksfall per miljon arbetade timmar) minskade 

under fjärde kvartalet men för helåret var den på en hög nivå, speciellt hos entreprenörer.  

Föregående års problematik med stoftreningsfilter på Rönnskär har åtgärdats och utsläppen av metaller 

till luft minskade med cirka 3 ton för helåret jämfört med 2014. Koldioxidintensiteten ligger på en fortsatt 

låg nivå under kvartalet. Minskningen på 0,10 för helåret jämfört med 2014 förklaras bland annat av ökad 

produktion i Garpenberg och Bolidenområdet som har låga koldioxidutsläpp jämfört med genomsnittet 

för Bolidens övriga enheter. Koldioxidintensiteten har också sänkts av att produktionen av nickelskärsten 

i Harjavalta numera räknas in i produktmixen. 

Boliden eftersträvar noll miljöolyckor2. Under kvartalet ökande antalet rapporterade miljö-olyckor. Till 

följd av stora nederbördsmängder överskred Aitik villkoret för det månatliga genomsnittet gällande sulfat- 

och koboltutsläpp. Miljöpåverkan bedöms som begränsad då utsläppen var små. Berörda myndigheter är 

informerade. 

 

Boliden bryter morän för efterbehandling av nedlagda sandmagasin i Bolidenområdet. I en moräntäkt kan 

brytning ha skett för nära grundvattenytan. Händelsen är anmäld som överträdelse av tillstånd.  

Bristande gasbehandlingskapacitet i svavelsyraverket vid smältverket Harjavalta har medfört att årsmedel-

värdet av arsenik i partikelnedfall översteg målvärdet vid två mätstationer. Då överskridandet var mindre 

uppskattas miljöpåverkan som liten. När det nya svavelsyraverket (projektstart 2016) tas i drift kommer 

effektivitets- och miljöförbättringar att uppnås på flera områden. Utsläppen av svaveldioxid beräknas 

minska med 20-25 procent och förbrukningen av kylvatten med 40 procent.  

                                                                 
1 Inkluderar entreprenörer. 
2 En allvarlig incident som orsakar, eller potentiellt kan orsaka, betydande miljöpåverkan och/eller resulterar i över-
skridande av tillståndsgivna begränsningsvärden. 
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Moderbolaget Boliden AB bedriver ingen verksamhet och har inga anställda. Resultat- och  

balansräkning för moderbolaget återfinns på sidan 20. 

Länsstyrelsen i Skåne har i ett beslut den 19 januari 2016 vid vite förbjudit Boliden Bergsöe att lagra och hantera större mängder av vissa 

ämnen. Boliden Bergsöe har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen och begärt att det ska upphävas. Domstolen har den  

27 januari 2016 beslutat att förbudet tills vidare inte får verkställas (inhibition). Länsstyrelsens beslut kommer nu att bli föremål för  

prövning i Mark- och miljödomstolen. 

Boliden har tidigare beviljats tillstånd dels till ökad produktion i Aitik till 45 Mton malm per år, dels till vissa påbyggnader av sand-

magsinet. Tillståndet, som redan tagits i anspråk, överklagades av Naturvårdsverket. I en dom den 22 januari 2016 avslog Mark- och  

miljööverdomstolen Naturvårdsverkets yrkande om att tillståndet skulle upphävas. Domen kan överklagas fram till och med den  

19 februari 2016. 

Boliden har lagt fram ett förslag om att omvandla den förmånsbestämda pensionsplanen i Irland till en avgiftsbestämd pensionsplan. En 

omröstning om förslaget har genomförts av de aktiva medlemmarna i pensionsplanen. Resultatet från omröstningen erhölls den 9 februari 

2016 och visade att de aktiva medlemmarna har röstat för en omvandling till avgiftsbestämd pensionsplan. I samband med omvandlingen 

till avgiftsbestämd pensionsplan och reglering av den förmånsbestämda pensionsplanen kommer Boliden att tillskjuta cirka 10 MEUR till 

den nya pensionsplanen som kompensation. Den totala effekten av regleringen, inklusive kompensationen, bedöms dock ge en positiv  

resultateffekt om cirka 10 MEUR vilken förväntas redovisas under första kvartalet 2016.  

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.  

Undertecknade försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och  

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm den 11 februari 2016 
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Styrelseledamot, 

Arbetstagarrepresentant 

Vid årsstämman 2015 valdes Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Ulrika Danielsson (Andra AP-fonden), Lars Erik Forsgårdh,  

Elisabet Jamal Bergström (Handelsbanken Fonder) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. 

Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande. 



 

 9 mars 2016  Årsredovisning 2015 offentliggörs på www.boliden.com. Den tryckta årsredovisningen 

  kommer att finnas tillgänglig på Bolidens huvudkontor från den 23 mars 2015. 

 16-17 mars 2016 Kapitalmarknadsdag 

 3 maj 2016  Rapport för första kvartalet 2016 

 3 maj 2016  Årsstämma 2016 hålls i Rönnskär, Skellefteå. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på  

                                                     stämman måste skriftligen lämna sådant förslag senast den 11 mars 2016. Mer information finns på              

                                                      www.boliden.com. 

 19 juli 2016  Rapport för andra kvartalet 2016 

 20 oktober 2016 Rapport för tredje kvartalet 2016 

 10 februari 2017 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2016 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 31 december 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 31 december 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 31 december 2015. I övrigt är Bolidens  

produktion fullt ut exponerad mot marknadspriser.  
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