
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Rörelseresultatet exklusive omvärdering av  

processlager ökade till 2 106 (596) MSEK.  

 Förbättrade marknadsvillkor och hög produktion  

påverkade resultatet positivt. 

 

  Fritt kassaflöde uppgick till 1 692 (36) MSEK.  

 Nettoskuldsättningsgraden minskade under kvartalet 

från 40 procent till 32 procent.  

 Styrelsen föreslår en utdelning på 5,25 (3,25) SEK per 

aktie. 

 



 

Försäljningsintäkterna uppgick till 12 137 (9 699) MSEK. Ökningen berodde främst på förbättrade priser. 

 

Justerat för förvärvet av Kevitsa ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager kraftigt 

mot såväl ifjol som mot föregående kvartal. Ökningen förklaras av förbättrade marknadsvillkor och av 

hög produktion inom Gruvor. Den högre gruvproduktionen bidrog även till högre kostnader och  

avskrivningar jämfört med ifjol. Kostnadsökningen mot föregående kvartal var främst hänförlig till  

högre produktion, högre kostnader för underhåll och säsongsmässig ökning av personalkostnader.  

Rörliga ersättningar ökade också.    

Jämförelsestörande poster inkluderar reavinst från avyttringen av aluminiumfluoridverksamheten vid 

Odda i kvartalet (47 MSEK). Ifjol belastades resultatet av jämförelsestörande poster vilka tillsammans 

uppgick till -45 MSEK. 1  

Rörelseresultatet för Kevitsa, som förvärvades 1 juni 2016, uppgick i kvartalet till 135 MSEK jämfört med 

-59 MSEK ifjol och 43 MSEK i föregående kvartal. 

Resultatet efter finansiella poster var 2 267 (354) MSEK. Nettoresultatet var 1 827 (288) MSEK, vilket 

motsvarade ett resultat per aktie på 6,68 (1,05) SEK. Avkastning på sysselsatt kapital för helåret uppgick 

till 14,6 procent. 

 

                                                                 
1 För mer information se sidan 11. 

  
 

  
 

  
 

 

 



 

Årets investeringar uppgick till 4 127 (3 650) MSEK. Till detta tillkommer betalningen för förvärvet av 

Kevitsa på 5 961 MSEK.  

Investeringsplanen för 2017 har uppdaterats till knappt 6 miljarder SEK jämfört med tidigare plan om  

5 miljarder SEK. Förändringen avser delvis investeringar för att förlänga Tara-gruvans livslängd (se sidan 

14) och en prospekteringsort mot Rävlidenmineraliseringen i Kristinebergsgruvan (se sidan 16). Från och 

med 2017 kommer Kevitsa att börja tillämpa Bolidens beräkningsmodell för gråbergsbalansering vilket 

gör att en större del kommer att tas som investering istället för att belasta rörelseresultatet före  

avskrivningar. I Aitik ökas underhållsinvesteringar med anledning av produktionsstörningar. Slutligen 

ökar investeringarna i SEK till följd av valutaförändringar.   

 

Fritt kassaflöde var starkt i det fjärde kvartalet. Ökningen mot föregående kvartal berodde på högre  

resultat, vilket delvis motverkades av att rörelsekapitalet ökade något till följd av högre metallpriser.  

Exklusive betalningen för Kevitsa uppgick fritt kassaflöde för helåret till 3 124 MSEK.  

Finansnettot var i kvartalet -86 (-62) MSEK. Genomsnittlig ränta på lånen var 1,2 (1,4) procent. 

Vid kvartalets utgång var nettoskulden 9 339 (5 827) MSEK och nettoskuldsättningsgraden 32 (23) pro-

cent. Ökningen av nettoskulden mot föregående år berodde på förvärvet av Kevitsa den 1 juni 2016.  

Genomsnittlig löptid på beviljade låneramar var vid periodens slut 3,3 (2,4) år och räntebindningstiden på 

utnyttjade lån uppgick till 0,2 (0,5) år. Vid utgången av året uppgick Bolidens betalningsberedskap till  

6 968 (6 514) MSEK, bestående av likvida medel samt outnyttjade bindande kreditlöften längre än 1 år.  

Bolidens policy är att utdelningen ska motsvara en tredjedel av nettoresultatet. För 2016 föreslår  

styrelsen att en utdelning på 5,25 (3,25) SEK per aktie eller totalt 1 436 (889) MSEK. Utdelningsförslaget 

motsvarar 33,9 (33,7) procent av årets nettoresultat. 

  

 
 

 
 



 

Genomsnittligt zinkpris i USD var 12 procent högre än under tredje kvartalet och 56 procent högre än 

ifjol. Vid slutet av 2016 hade priset stigit med drygt 60 procent jämfört med ett år tidigare. I SEK var  

priset 18 procent högre än tredje kvartalet och 66 procent högre än ifjol. 

Global efterfrågan på zink ökade i kvartalet med cirka 3 procent jämfört med samma kvartal ifjol och för 

helåret med cirka 2 procent. Den globala gruvproduktionen var oförändrad mot fjolårets fjärde kvartal 

och det var fortsatt brist på koncentrat. Gruvproduktionen har under året minskat till följd av definitiva 

och temporära stängningar. Smältverksproduktionen ökade något jämfört med fjolårets fjärde kvartal 

men minskade för helåret.  

Smältlönerna på spotmarknaden för koncentrat sjönk ytterligare jämfört med föregående kvartal och  

nivån var låg jämfört med vägledande kontrakt och det gäller i synnerhet för importerat koncentrat till 

Kina. De realiserade smältlönerna i kontrakt steg jämfört med föregående kvartal till följd av smältlönens 

rörliga komponent som ökar med stigande metallpris. Den realiserade smältlönen i vägledande kontrakt 

var 10 procent högre jämfört med föregående kvartal och 7 procent högre än under fjärde kvartalet ifjol. 

Kopparpriset i USD var i genomsnitt 11 procent högre än under tredje kvartalet och 8 procent högre än 

ifjol. Trots lägre priser under årets första tre kvartal resulterade prisuppgången i fjärde kvartalet i att  

kopparpriset i USD var 17 procent högre än vid föregående årsskifte. Priserna i SEK var 17 respektive 15 

procent högre än under föregående kvartal respektive fjärde kvartalet ifjol. 

Global efterfrågan på koppar ökade med cirka 3 procent och i Kina med cirka 5 procent jämfört med 

fjärde kvartalet ifjol. För helåret ökade global efterfrågan med cirka 2 procent. Globala lager av  

metall minskade jämfört med föregående kvartal då den globala produktionen av koppar var lägre än  

efterfrågan.  

Den globala gruvkapaciteten har ökat under de senaste åren men med tidvis omfattande produktions- 

störningar i ett antal gruvor globalt. Under andra halvåret var störningarna större än under första halvåret. 

Smältlönerna på spotmarknaden sjönk jämfört med föregående kvartal. Vid årsskiftet rapporterade  

analysföretag att vägledande kontrakt tecknats mellan gruv- och smältverksföretag för 2017 på nivån  

92,5 USD per ton koncentrat att jämföra med 97,35 USD per ton koncentrat under 2016. 

  

 

 

 

  

                                                                 
2 Data i avsnittet Marknadsutveckling kommer från CRU Ltd, december 2016 och januari 2017. 

 
 

 

 
 

 



 

Nickelpriset i USD var 5 procent högre än föregående kvartal och 15 procent högre än fjärde kvartalet 

ifjol. Trots uppgången från bottennivåer i slutet på maj är nickelpriset lågt i förhållande till kostnadsnivån 

i världens nickelgruvor. I SEK var priset 12 respektive 22 procent högre än under föregående kvartal  

respektive fjärde kvartalet ifjol. 

Till följd av ökad global produktion av rostfritt stål ökade efterfrågan på nickel med cirka 9 procent mot 

fjärde kvartalet ifjol. Kina svarade för en hög andel av produktionsökningen för rostfritt stål och andelen 

stål av högre kvalitet med högre nickelinnehåll ökade samtidigt. Under helåret ökade den globala  

efterfrågan på nickel med cirka 7 procent. Det efterfrågades mer metall än vad som producerades såväl i 

kvartalet som för helåret men underskottet kunde täckas av höga lager. 

Gruvor i Indonesien och Filippinerna står för cirka 30 procent av globalt nickelutbud. En hög andel av 

ländernas malmexport har gått till Kina där den vidareförädlas till en ferronickel av låg kvalitet. Produkt-

ionen i Indonesien påverkas av politiska beslut för att driva ökad lokal vidareförädling och under 2014  

infördes exportstopp för nickelmalm. I början av 2017 beslutades det att åter tillåta viss export. I  

Filippinerna har miljöutredningar inneburit att gruvor stängts. Utredningarna kan även leda till ytterligare 

minskad malmproduktion. Politisk påverkan på produktionen i de båda länderna har skapat en osäkerhet 

kring det globala nickelutbudet. 

Blypriset i USD var i genomsnitt 15 och 28 procent högre jämfört med föregående kvartal respektive 

fjärde kvartalet ifjol. I SEK var priset 22 respektive 36 procent högre än under föregående kvartal  

respektive fjärde kvartalet ifjol. 

Metallefterfrågan och metallproduktionen ökade jämfört med fjolåret och metallmarknaden var i balans. 

Globala bilproduktionen och efterfrågan på batterier till nya bilar utvecklades positivt under 2016 men  

ersättningsmarknaden var svagare än normalt till följd av milt väder. Under fjärde kvartalet ökar normalt 

produktionen av bilbatterier för ersättningsmarknaden och läggs i lager för att möta en säsongsmässigt 

högre efterfrågan under vintern och i synnerhet första kvartalet. 

Produktionen av blykoncentrat följer till viss del produktionen i zinkgruvor då bly ofta är en bimetall i 

zinkgruvor. Blyproduktionen sjönk dock inte i samma takt som produktionen i zinkgruvor och  

koncentratmarknaden har således inte haft motsvarande knapphet som för zink. 

Jämfört med tredje kvartalet var guld- och silverpriserna 8 respektive 12 procent lägre i USD och   

3 respektive 7 procent lägre i SEK. Jämfört med fjärde kvartalet ifjol var priserna i USD 11 respektive 16 

procent högre och i SEK 18 respektive 24 procent högre.  

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

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

finansiella aktörer och centralbanker. Intresset för guld och silver som investering ökade under året. 

Efterfrågan på svavelsyra var stabil i Norden och priserna stabila jämfört med tredje kvartalet.  

 
 

 
 

 

 



 

Boliden Gruvor omfattar de sex gruvområdena Aitik, Bolidenområdet, Garpenberg, Kevitsa, Kylylahti 

och Tara. I affärsområdet ingår förutom gruvproduktion även prospektering, teknikutveckling, miljö-

teknik och försäljning av gruvkoncentrat. Huvuddelen av försäljningen sker till Bolidens smältverk till  

marknadsmässiga villkor. 

 Hög produktion med rekordnivåer för anrikad volym vid flera gruvor  

 Förbättrade metallpriser  

 Högre kostnader, främst volymrelaterat 

 

Rörelseresultat justerat för förvärvet av Kevitsa förbättrades med 1 164 MSEK till 1 136 (-28) MSEK  

beroende på förbättrade metallpriser och högre produktion i samtliga gruvområden. Den högre gruv-

produktionen medförde högre kostnader och avskrivningar.  

Resultatökningen mot föregående kvartal berodde främst på högre produktion men även på förbättrade 

marknadsvillkor. Kostnaderna ökade till följd av högre produktion och högre kostnader för underhåll,  

utvecklingsprojekt och prospektering. Säsongsmässigt högre personalkostnader och högre rörliga  

ersättningar bidrog också till ökningen.  

Rörelseresultatet för Kevitsa, som förvärvades 1 juni 2016, uppgick i kvartalet till 135 MSEK jämfört med 

-59 MSEK ifjol och 43 MSEK i föregående kvartal. Kevitsas avskrivningar uppgick i kvartalet till 

143 MSEK, jämfört med 57 MSEK ifjol och 139 MSEK i föregående kvartal.  

Justerat för förvärvet av Kevitsa förbättrades rörelseresultat för helåret med 1 277 MSEK till följd av 

högre volymer i samtliga gruvområden och förbättrade metallpriser. Kostnadsökningen i lokala valutor, 

justerat för Kevitsa, var 7 procent och berodde främst på högre gruvproduktion. Ökningen i avskrivning-
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ar förklaras av Kevitsaförvärvet, högre gruvproduktion och att produktion i Aitik skedde i kapital-

intensiva områden. 

 

I Aitik ökade anrikad volym till 9,6 (9,4) Mton, främst till följd av något bättre tillgänglighet på kritisk  

utrustning. Ökad anrikad volym, tillsammans med högre halt, resulterade i högre produktion av koppar i 

koncentrat i kvartalet mot såväl föregående kvartal som ifjol. Produktionen av guld i koncentrat var stabil 

då högre anrikad volym kompenserade för lägre guldhalt. Under året påverkades Aitiks produktion fort-

satt negativt av låg tillgänglighet på krossar och anrikad volym var 36 (36) Mton. Produktionen av koppar 

i koncentrat ökade dock till följd av högre kopparhalt, 0,22 (0,21) procent. Byggnationen av den nya 

krosstationen, som planeras att tas i bruk under 2018, pågår. Brytningsplanen för 2017-2019 är i områden 

med en snittkopparhalt om 0,25 procent. 

 

Bolidenområdets produktion löpte på bra i kvartalet. Förbättrad malmmix medförde högre produktion av 

merparten av metallerna i koncentrat. En större andel svårmalen malm processades varför anrikad volym 

var lägre jämfört med föregående kvartal. Anrikad volym för helåret ökade dock till 2 138 (1 879) kton, 

främst till följd av systematiskt förbättringsarbete i anrikningsverket. Den högre anrikade volymen inne-

bar högre produktion av samtliga metaller i koncentrat.  

Garpenbergs anrikning nådde en ny rekordnivå, vilket delvis berodde på mindre underhållsstopp än i  

tidigare kvartal. Den högre volymen kompenserade inte fullt för lägre zinkhalt. Silverhalten var samtidigt 

högre vilket bidrog till ökad produktion av silver i koncentrat. För helåret ökade anrikad volym till 2 622 

(2 367) kton, vilket kompenserade för lägre halter. Hög stabilitet i anrikningsverket resulterade i högt  

zinkutbyte. Prospekteringsframgångar och konvertering av mineraltillgång till mineralreserv har gett avse-

värda tillskott i mineralreserven som ökade till 76 (40) Mton men till lägre halt varför snittreservhalten för 

zink sjunkit till 3,2 (3,9) procent och för silver till 97 (113) g/ton, se separat pressmeddelande 4/2017. 

Den ökade volymen innebär förlängd livslängd men den lägre reservhalten påverkar inte brytningsplanen 

för de kommande fem åren. Under 2017 ligger brytningsplanen i områden med zinkhalt om 4,5 procent 

och silverhalt om 120 g/ton.  

Kevitsas produktion i kvartalet utvecklades väl och den anrikade volymen var hög. Liksom i det  

föregående kvartalet processades en hög andel lättmald malm.  

 

I Kylylahti fortsatte det löpande förbättringsarbetet att ge effekt och anrikningen var den högsta hittills i 

ett kvartal. Dessutom bidrog högre guldhalt till hög produktion av guld i koncentrat. Lägre kopparhalt 

och utbyte medförde dock att produktionen av koppar i koncentrat minskade mot föregående kvartal. 

För helåret var anrikad volym rekordhög till följd av systematiskt förbättringsarbete och uppgick till 797 

(733) kton. Den högre anrikade volymen resulterade i högre produktion av koppar och guld i koncentrat. 

I Tara var anrikad volym stabil på en hög nivå. Brytningen ägde rum i områden med något lägre zinkhalt 

än i föregående kvartal, vilket innebar att produktion av zink i koncentrat minskade. Även produktionen 

av bly i koncentrat minskade. Åtgärdsprogrammet som initierades 2014 har gett avsedda resultat och  

anrikad volym för helåret 2016 ökade till 2 603 (2 197) kton, vilket medförde att produktionen av zink 

och bly i koncentrat ökade. Positiva prospekteringsresultat under senaste åren är orsak till att Boliden  

inleder en satsning för att förlänga gruvans livslängd, för mer information se sidan 14. 

 

 

 

 
 

 
 



 

Kevitsa förvärvades 1 juni 2016 och för perioden juni-december 2016 uppgick Kevitsas rörelseresultat till 

166 MSEK och rörelseresultat före avskrivningar till 500 MSEK. Integrationen av Kevitsa har löpt enligt 

förväntan. Fokus har legat på teknikutbyte och integration av stödprocesser. Ett antal förbättringsinitiativ 

i befintliga anläggningar och processer har genomförts, bland annat optimering av krossfraktioner,  

blandning/mixning av malmen i syfte att nå stabil matning samt optimering av koncentratkvaliteten  

tillsammans med Bolidens smältverk. Detta har bidragit till att anrikad volym sedan förvärvstillfället har 

ökat och motsvarat en årstakt på cirka 7,7 Mton, vilket är rekord. Ökningen förklaras även av att en hög 

andel lättmalen malm processats. Utbytena har förbättrats något. Genomgång av inköp har realiserat  

besparingar på flera områden. 

 

Kevitsa befinner sig i en expansionsfas och arbetet fortgår. Den produktionsnivå som låg till grund för 

Bolidens förvärvskalkyl har kunnat bekräftas. Planen är att 2020 nå en anrikad volym om 9 Mton genom 

fortsatt optimering av fragmentering från krossning till malning samt högre kvarneffekt. Koppar- och 

nickelhalterna för juni-december 2016 är representativa för perioden 2017-2018. Årets mineralreserv är 

baserad på Bolidens mer konservativa beräkning. Detta har lett till något lägre halter i reserven. 

 

Före förvärvet sålde Kevitsa cirka 1/3 av producerat nickelkoncentrat till Harjavalta för att efter förvärvet 

dubbla denna andel till cirka 2/3. Från 1 januari 2017 finns inga externa långa kundkontrakt. Av koppar-

koncentratet levereras fortsatt cirka 60 procent till Bolidens smältverk. Externa kundkontrakt löper ut i 

slutet av 2018.  

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

i ett separat pressmeddelande 4/2017 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 förutom 

metallproduktion även återvinning av metall från bland annat elektronik, inköp av gruvkoncentrat och 

försäljning av metall och biprodukter. 

 Förbättrade marknadsvillkor påverkade resultatet positivt  

 Stabil koppar- och zinkproduktion i kvartalet  

 Avyttringen av aluminiumfluoridverksamheten vid Odda gav en positiv resultatpåverkan på  

47 MSEK i kvartalet  

 

 

Smältverks rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager ökade till 1 094 (583) MSEK, vilket  

huvudsakligen förklaras av högre priser på fria metaller. Förbättrad råmaterialmix för kopparsmältverken 

medförde högre realiserade smältlönevillkor. Däremot påverkade lägre svavelsyrapriser och lägre premier 

resultatet negativt. Odda hade under kvartalet hög produktion med högre volym av fria metaller och 

smältlöner. Jämförelsestörande poster består av en reavinst från avyttringen av aluminiumfluoridverk-

samheten vid Odda i kvartalet (47 MSEK). Ifjol uppgick posten till -60 MSEK hänförligt till internvinst-

eliminering inom affärsområdet. 

Resultatökningen mot föregående kvartal berodde på hög volym fria metaller i kopparsmältverken och 

förbättrade marknadsvillkor, främst valutarelaterat. Realiserade smältlönevillkor för zink ökade tack vare 

högre zinkpris medan lägre metallpremier vid spotförsäljning gav negativ effekt på resultatet. Kostnads-

 
 

 
 

 



 

ökningen berodde främst på säsongsmässig ökning av personalkostnader och ökad avsättning för rörliga 

ersättningar.   

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager för helåret 2016 var 2 759 (2 692) MSEK.  

Justerat för jämförelsestörande poster var rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager något 

lägre. Högre avverkning och något förbättrade marknadsvillkor kunde inte kompensera för högre  

kostnader och avskrivningar. I lokala valutor var kostnadsökningen 3 procent, vilket främst förklaras av 

såväl högre personalkostnader som kostnader orsakade av driftstörningar. Expansionsinvesteringen i 

Odda bidrog till de högre avskrivningarna.

 

Rönnskärs avverkning och kopparproduktion ökade till följd av förbättrad processtabilitet och en  

gynnsam råmaterialmix. Ökningen mot föregående kvartal berodde även på underhållsstopp i föregående 

kvartal. Ändrad råmaterialmix medförde att produktionen av silver ökade jämfört med föregående  

kvartal. Under helåret 2016 förbättrades Rönnskärs processtabilitet och kopparproduktionen ökade  

något. Högre guldmetallinnehåll i råmaterial innebar ökad guldproduktion medan silverproduktionen 

minskade på grund av ändrad råmaterialmix. Åtgärdsprogrammet som pågått sedan 2014 avslutades  

under året och gav under slutet av året avsedd resultateffekt. 

Harjavaltas kopparavverkning och kopparproduktion var fortsatt hög. Förbättrad processtabilitet med-

förde högre avverkning av nickelkoncentrat mot såväl föregående kvartal som ifjol. Lägre nickelinnehåll i 

råmaterialet bidrog dock till en lägre nickelskärstensproduktion. Underhållsarbete i ädelmetallverket med-

förde lägre guldproduktion medan silverproduktion sjönk till följd av lägre silverinnehåll i råmaterialet. 

För helåret var koppar- och nickelprocesserna stabila vilket resulterade i hög avverkning och bra produkt-

ion. 2015 genomfördes ett mer omfattande underhållsstopp vilket också förklarar ökningen av koppar-

produktionen. 2016 var första helåret med den nya affärsmodellen för nickel, som infördes vid halvårs-

skiftet 2015, varför produktionen av nickelskärsten ökade kraftigt mot ifjol. Den nya affärsmodellen har 

förbättrat Harjavaltas position. Ändrad råmaterialmix medförde att produktionen av ädelmetaller sjönk.    

I Kokkola påverkades zinkproduktionen negativt av temporära produktionsbegränsningar, bland annat till 

följd av en brand i elektrolyshallen. Dessutom var utbytena fortsatt låga, även om de förbättrades något 

mot föregående kvartal. Arbetet med löpande underhåll och uppgradering av viss utrustning i elektrolys-

hallen fortsätter under kommande kvartal i syfte att förbättra utbytena. Silverutvinningen var i nivå med 

föregående kvartal. Zinkproduktionen minskade för helåret 2016 som ett resultat av andra halvårets  

produktionsstörningar och lägre utbyten. Silverutvinningen ökade dock mot ifjol. 

I Odda fortgick expansionen mot 200 kton/år och såväl avverkning som zinkproduktion ökade. Upp-

rampningen fortsätter i första kvartalet. I kvartalet avyttrades verksamheten för aluminiumfluorid till itali-

enska Fluorsid S.p.A, för mer information se www.boliden.com och pressmeddelande 16/2016. 2016 års 

zinkproduktion var den högsta i Oddas historia till följd av den upprampning som  

pågår inom expansionsprojektet P200.  

Stabilare processer i kvartalet innebar att Bergsöes avverkning och produktion av blylegeringar ökade. 

Ökningen mot föregående kvartal berodde även på underhållsstopp i förra kvartalet. 2016 års produktion 

av blylegeringar var rekordhög och berodde främst på förbättrad processtabilitet. 

 



 

Under fjärde kvartalet genomfördes inga planerade underhållsstopp, vilket ifjol medförde en resultat-

effekt om -25 MSEK och i föregående kvartal om cirka -50 MSEK. Under 2017 beräknas underhållstopp 

i smältverken påverka rörelseresultatet med -390 (-260) MSEK, varav -260 (-210) MSEK i andra kvartalet, 

-50 (-50) MSEK i tredje kvartalet och -80 (0) MSEK i fjärde kvartalet.  

Försäljningen för året uppgick till 40 316 (40 242) MSEK.  

Justerat för förvärvet av Kevitsa ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager med  

985 MSEK till 4 946 (3 961) MSEK till följd av högre produktion inom främst Gruvor och förbättrade 

marknadsvillkor. Försämrade smältlönevillkor och metallpremier tillsammans med lägre svavelsyrapris 

påverkade resultatet negativt. Planerade underhållsstopp för Smältverk belastade resultatet med cirka  

260 (290) MSEK i form av lägre produktion och högre kostnader. Justerat för Kevitsa, var kostnads-

ökningen 4 procent i lokala valutor och förklaras huvudsakligen av högre gruvproduktion och av högre 

personalkostnader. Under 2016 sjönk inköpspriserna sammantaget för koncernen något trots en kraftigt 

stigande USD. Avskrivningarna ökade främst till följd av högre gruvproduktion och att produktionen i 

Aitik skedde i kapitalintensiva områden. Jämförelsestörande poster om netto 256 (–45) MSEK ingår i 

koncernens rörelseresultat och inkluderar omvandling av Taras förmånsbestämda pensionsplan till en  

avgiftsbestämd pensionsplan (248 MSEK), förvärvskostnader kopplade till Kevitsa (–39 MSEK) samt 

reavinst till följd av avyttringen av aluminiumfluoridverksamheten vid Odda (47 MSEK). Ifjol bestod 

posten av kostnad för energiskatt avseende diesel i Aitik (–212 MSEK), ändrade pensionsvillkor för Tara 

(227 MSEK) och korrigering av modell för internvinsteliminering inom Smältverk (–60 MSEK). 

 

 

Finansnettot uppgick till -308 (-234) MSEK och nettoresultatet till 4 239 (2 641) MSEK. Resultat per  

aktie var 15,49 (9,65) SEK. 

Årets investeringar uppgick till 4 127 (3 650) MSEK och var huvudsakligen underhållsinvesteringar. Till 

detta tillkommer betalningen för Kevitsa på 5 961 MSEK. Viktiga projekt under året var investeringen i 

ett djupförvar i Rönnskär, expansionen av Odda till 200 kton per år samt inledande arbeten i såväl ett nytt 

svavelsyraverk i Harjavalta som en ny krosstation i Aitik.  

 



 

Boliden redovisar rörelseresultat kvartalsvis per segment Smältverk och Gruvor liksom produktionsdata 

per enhet. På helår redovisas även rörelseresultat per enhet.  

Aitiks rörelseresultat, justerat för fjolårets kostnad för energiskatt avseende diesel om -212 MSEK,  

minskade under året beroende på försämrade kopparpriser och produktionsstörningar. Bolidenområdets 

högre resultat förklaras främst av högre anrikad volym till följd av systematiskt förbättringsarbete i  

anrikningsverket. Dessutom påverkade förbättrade metallpriser resultatet positivt. För Garpenberg var 

2016 första året med full produktionstakt i de nya anläggningarna. Den kraftiga resultatförbättringen  

berodde på högre anrikad volym och förbättrat zinkpris. Kevitsa, som förvärvades under året,  

konsoliderades per 1 juni 2016. Kylylahtis högre anrikade volym kunde inte kompensera för lägre  

kopparpriser samt högre driftskostnader och avskrivningar. Taras rörelseresultat ökade främst till följd av 

förbättrade metallpriser men även högre anrikad volym bidrog. Resultatet påverkades av jämförelse-

störande justeringar av pensioner om 248 (227) MSEK.  

Rönnskärs förbättrade resultat berodde på förbättrade marknadsvillkor och högre försäljning av  

biprodukter. Åtgärdsprogrammet som pågått sedan 2014 avslutades under året och gav under  

slutet av året avsedd resultateffekt. Harjavalta, Kokkola, och Oddas lägre resultat förklaras främst av  

försämrade marknadsvillkor. Förutom lägre svavelsyrapris påverkade försämrade smältlönevillkor,  

huvudsakligen för zinksmältverken, resultatet negativt. Bergsöes resultat ökade till följd av högre blypris 

och högre produktion. 

 



 

 

Medelantalet anställda (heltidsekvivalenter) ökade jämfört med föregående år till följd av förvärvet av  

Kevitsa.  

Under kvartalet inträffade en dödsolycka i anslutning till Bolidens verksamhet. I samband med en  

transport på väg från Harjavalta till Kokkola kom ett mötande fordon över på fel sida vägen och  

krockade med det tankfordon Boliden anlitat. 

Olycksfallsfrekvensen för egna anställda och entreprenörer (antal olycksfall per miljon arbetade timmar) 

uppgick under året till 7,9 (8,9). Genom omfattande aktiviteter med ökat engagemang hos anställda har 

antalet olyckor minskat i flera enheter under året. Den totala olycksfallsfrekvensen har en långsiktigt  

positiv trend, vilket främst förklaras av minskat antal olycksfall bland entreprenörer. 

Utsläpp av metaller till vatten samt utsläpp av svaveldioxid till luft ligger på en bra nivå för att nå miljö-

målen till slutet av år 2018. Utsläpp av metaller till luft var högre under kvartalet vilket förklaras av nya 

mätningar av metallhalter från anodgjuteriet i Harjavalta. Detta innebär även korrigering av tidigare  

månader.  

Harjavalta överskred i tillståndet satt gränsvärde till följd av förhöjda metallutsläpp från torkanläggning 

för kopparkoncentrat. Orsaken utreds och tekniska åtgärder har vidtagits och utsläppen ligger nu under 

tillståndsgränsen. Miljöpåverkan bedöms som liten. 

Harjavalta överskred i tillståndet satt gränsvärde för lösligt arsenik i en avfallsström från svavelsyra-

verket. Mindre processförändringar har genomförts och pumpsystemet ska uppdateras under våren. Då 

avfallet hanteras på intern avfallsdeponi med ogenomtränglig botten bedöms påverkan på den yttre  

miljön som liten. 

Aitik rapporterade en incident på grund av höga kopparhalter i flödet från sedimenteringsdammen.  

Orsaken bedöms vara inflöde av grundvatten med höga metallkoncentrationer härrörande från intillig-

gande gråbergsupplag. Vattnet pumpas nu tillbaka till processvattensystemet för att minska risken för  

metallutsläpp. En grundlig undersökning av orsakerna bakom de förhöjda metallhalterna kommer att  

genomföras. 

 

Bergmästaren avslog i december 2016 Bolidens ansökan om bearbetningskoncession för Laverfyndighet-

en baserat på att Bergmästaren anser att ett Natura 2000 tillstånd först ska erhållas. Beslutet, som innebär 

en ny praxis i koncessionsprocessen, överklagades av Boliden i januari 2017. 

                                                                 
1 En allvarlig incident som orsakar, eller potentiellt kan orsaka, betydande miljöpåverkan och/eller resulterar i 
överskridande av tillståndsgivna begränsningsvärden. Nyckeltalet benämndes tidigare miljöolyckor, men kallas numera 
miljöincidenter. 
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I januari 2016 förbjöd Länsstyrelsen i Skåne Boliden Bergsöe att lagra och hantera större mängder av 

vissa ämnen (se rapporten för fjärde kvartalet 2015). Boliden Bergsöe överklagade beslutet till  

Mark-och miljödomstolen. I en dom den 19 december 2016 biföll domstolen Boliden Bergsöes  

överklagande och upphävde det överklagade beslutet. Länsstyrelsen överklagade i januari 2017 domen till  

Mark-och miljööverdomstolen. 

Moderbolaget Boliden AB bedriver ingen verksamhet och har inga anställda. Resultat- och balansräkning för moderbolaget återfinns på 

sidan 21. 

Tara som är en av världens större zinkgruvor, står för halva Bolidens produktion av zinkkoncentrat. Framgångsrik prospektering har lett 

till upptäckten av en ny mineralisering, Tara Deep, och det har beslutats att bygga ut kapaciteten i sandmagasinet, som idag begränsar  

Taras livslängd till 2020. Det nya sandmagasinet har kapacitet till och med 2026. Investeringen uppgår till 33 MEUR och är villkorad av 

myndighetstillstånd. Den bygger på en förlängning till 2023 samtidigt som tillskottet av mineraltillgångar ger ytterligare potential. Samtidigt 

har beslut fattats att bygga en prospekteringsort till den nya fyndigheten till en kostnad om 11 MEUR. 

Den nya fyndigheten Tara Deep har antagna mineraltillgångar som uppgår till 10 Mton med en zinkhalt om 8,5% och en blyhalt om 1,8%. 

Mineraliseringen liknar Taras huvudmalm men har mer komplicerad struktur och ligger djupare, på mellan 1 200 och 1 900 meters djup. 

Förutom fyndet av Tara Deep så har också prospektering i den nuvarande gruvan varit framgångsrik och nästan hela årets produktion har 

kunnat ersättas i mineralreserven. För mer information, se www.boliden.com och pressmeddelande 1/2017 per den 11 januari 2017. 

Regeringen har i januari 2017 avslagit Bolidens överklagande angående påförd energiskatt om 212 MSEK avseende felaktigt infärgad  

diesel i Aitik. Beslutet leder inte till någon ytterligare påverkan på Bolidens resultat eller kassaflöde då energiskatten betalades under 2013 

och belastade resultatet 2015. För mer information, se rapport för fjärde kvartalet och helåret 2015. 

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 årsredovisning 

för 2015: 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 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 2015 års årsredovisning.  

Boliden presenterar 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. 

Följande mått definieras inte i IFRS och beräknas enligt de definitioner som framgår på sidan 117 i årsredovisningen för 2015:  

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

sysselsatt kapital, Avkastning på eget kapital, Nettoskuldsättningsgrad och Soliditet. 

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 10 februari 2017 
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Vid årsstämman 2016 valdes Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank  

Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i Bolidens valberedning. 

Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande. 

 

  



 

 9 mars 2017  Årsredovisning 2016 offentliggörs på www.boliden.com. Den tryckta årsredovisningen 

  kommer att finnas tillgänglig på Bolidens huvudkontor från den 23 mars 2017 

 25 april 2017  Rapport för första kvartalet 2017 

   25 april 2017  Årsstämma 2017 hålls i Aitik, Gällivare. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på  

                                                     årsstämman ska skicka in det skriftligen till arsstamma@boliden.com, eller via brev till Boliden AB,  

                                                     Box 44, 101 20 Stockholm, rubricerat ”Ärende till Årsstämman”. Begäran ska ha kommit in till  

                                                     styrelsen senast den 7 mars 2017   

 20 juli 2017  Rapport för andra kvartalet 2017 

 24 oktober 2017 Rapport för tredje kvartalet 2017 

 14 februari 2018 Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2017 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

Boliden AB bedriver begränsad verksamhet, i kommission med Boliden Mineral AB, vilket innebär att resultat från  
verksamheten redovisas i Boliden Mineral AB. Under 2016 har Boliden AB inga belopp att redovisa i resultaträkningen  
eller 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 ränte-

betalningar till bedömda marknadsmässiga räntenivåer. Per 31 december 2016 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.  



 

Den 1 juni 2016 förvärvade Boliden Mineral AB samtliga aktier i Kevitsa Mining Oy och dess dotterbolag FinnEx Oy  

från First Quantum. Kevitsa är en nickel- och koppargruva i Finland. Köpeskillingen uppgår till 712 MUSD på skuldfri  

basis. Därtill kommer justeringar för rörelsekapital och nettoskuld vid tillträdet. Den överförda ersättningen uppgår till  

5 961 MSEK efter justeringar för rörelsekapital och nettoskuld. Köpeskillingen har erlagts kontant. Slutgiltig justering  

av köpeskillingen genomfördes i oktober 2016 och innebar en nedjustering av köpeskillingen med 2 MUSD (18 MSEK),  

från 5 979 MSEK till 5 961 MSEK. 

Förvärvet av Kevitsa är i linje med Bolidens strategi och en möjlighet att utöka verksamheten med en högkvalitativ gruva som passar ihop med 

Boliden både operationellt och geografiskt. Kevitsaförvärvet bidrar även med synergieffekter inom gruvdrift, anrikning, smältverksamhet och  

regional prospektering. 

I förvärvet ingår materiella anläggningstillgångar som utgörs av befintliga tillgångar i gruvverksamheten. De i förvärvsanalysen redovisade värdena 

överensstämmer med de förvärvade enheternas redovisade värden på tillgångar och skulder. Förvärvsanalysen är fastställd. 

Kevitsas rörelseresultat (EBIT) har i fjärde kvartaler påverkat koncernen med 135 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för  

motsvarande period uppgick till 278 MSEK. Från och med förvävstidpunkten den 1 juni 2016 uppgick EBIT till 166 MSEK och EBITDA till  

500 MSEK. Koncernens EBIT skulle ha påverkats med 16 MSEK om förvärvet genomförts den 1 januari 2016 och EBITDA med 408 MSEK. 

I koncernens kostnad sålda varor ingår förvärvskostnader med 39 MSEK. 

 



 

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 2016 samt på Bolidens planerade produktionsvolymer.  

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 2016. I övrigt är Bolidens  

produktion fullt ut exponerad mot marknadspriser. 
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Förvärvet av nickel- och koppargruvan Kevitsa slutfördes 1 juni 2016. Nedan redovisas historisk kvartalsvis information.  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 


