
56    |    Boliden Års- och hållbarhetsredovisning 2018

RISKHANTERING

Boliden bedriver en konjunkturkänslig verksamhet som är exponerad mot fluktuationer i 
metallpriser och valutakurser. Hållbarhetsrisker utvärderas kontinuerligt. Verksamheten 
påverkar omgivande miljö och många processer är förenade med arbetsmiljö- och 
säkerhetsrisker. Boliden arbetar ständigt med att reducera riskerna, bland annat  
genom scenarioplanering utifrån olika marknadsförändringar.

Riskhantering

Verksamhetsrisker
Verksamhetsrisker hanteras av de operativa enheterna i enlighet med riktlinjer som fastställts för varje affärsområde och enhet.

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Hälsa och säkerhet Boliden hanterar stora materialflöden under och ovan jord. 
Medarbetare och entreprenörer exponeras periodvis för  
tunga maskiner och lyft, höga temperaturer samt hälso-
vådliga ämnen. Vid avsteg från fastställda rutiner eller efter-
satt underhåll kan farliga situationer uppstå och människor 
riskerar att skada sig. 

Boliden har en nollvision för olyckor och har etablerade rutiner för 
hälsa och säkerhet. Antalet olyckor med frånvaro (LTI) per miljon 
arbetade timmar inklusive entreprenörer minskade jämfört med 
2017 och uppgick till 5,1 (6,3). 

De senaste årens intensifierade arbete med att utveckla sä-
kerhetskulturen börjar ge tydliga resultat. Detta beror på fortsatt 
fokus på ledarskapsengagemang, förebyggande riskhantering 
och bättre medverkan av arbetstagare i hälso- och säkerhetsre-
laterade aktiviteter. Andra viktiga aktiviteter som har bidragit till 
de positiva resultaten är ökad kunskap om hur företaget hanterar 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöutmaningar som stress, 
ohälsosamma arbetsbelastningar och behovet av balans i livet 
mellan arbete och privatliv.

Miljöpåverkan Miljöpåverkan
Boliden påverkar luft, vatten, mark samt den biologiska mång-
falden i anslutning till verksamheten. Utvinningen av metaller ger 
också upphov till avfall som måste omhändertas på ett säkert 
sätt. Det finns risker för miljöpåverkan från verksamheterna 
som är i drift och för nedlagda verksamheter. 

Utsläpp av koldioxid 
Bolidens verksamhet är energiintensiv och leder till koldioxidut-
släpp som påverkar klimatet. Externa miljörisker som föränd-
ringar i klimat samt förändringar i förordningar och skatter kan 
komma att påverka Boliden, som exempelvis regler och krav 
relaterade till koldioxidutsläpp från processer. EU:s system 
för handel med utsläppsrätter, EU ETS, kan leda till kostnads-
ökningar som försämrar Bolidens konkurrenssituation på den 
internationella marknaden.

Vattenhantering och dammsäkerhet
Sandmagasin utgör en av gruvindustrins väsentliga risker 
och består i miljöpåverkan vid dammbyggnad och risk för 
dammhaveri. Extrema väderförhållanden samt förändringar i 
genomsnittlig nederbörd påverkar riskerna.

Boliden har mål för utsläpp som följs upp kontinuerligt. Arbetet 
med utsläpp utgår från riskanalyser, löpande kontroll och under-
håll. Vidare pågår teknikutveckling för bästa resursutnyttjande 
och minsta möjliga avfallsvolym.

Boliden arbetar för att minska sin klimatpåverkan genom elektri-
fiering och energieffektivisering. Genom branschorganisationer 
verkar Boliden för att systemet för handel med utsläppsrätter ska 
vara transparent och ej missgynna europeiska metallproducen-
ter. Boliden har som mål att inte öka koldioxidintensiteten över 
0,77 ton CO²/ton metall. Under 2018 har koldioxidintensiteten 
minskat till 0,64 (0,69). 

Boliden utvecklar vattenbalansmodeller för att få ett bättre 
resursutnyttjande och skapa en större säkerhetsmarginal mot 
nödutsläpp av vatten. Vid varje operativ enhet med dammar finns 
en dammsäkerhetsansvarig och en dammdriftsansvarig. Driften 
i Sverige sker i enlighet med gruvindustrins riktlinjer för damm-
säkerhet, GruvRIDAS.

Oplanerade 
produktionsavbrott

Bolidens produktion består väsentligen av kontinuerliga pro-
cesser där oplanerade stopp kan påverka produktion, utsläpp 
till luft och vatten och finansiella resultat. Stoppen kan bli 
långvariga. Oplanerade stopp kan exempelvis uppstå på grund 
av tekniska problem, olyckor eller strejker.

Boliden genomför förebyggande underhållsarbete vid samtliga 
produktionsanläggningar. Smältverken genomför varje år större 
underhållsstopp, medan underhållsarbetet inom gruvorna huvud-
sakligen är mindre och del i den löpande verksamheten. Boliden 
arbetar med en nollvision för olyckor som också förebygger 
oplanerade stopp.

Kompetensförsörjning Under de kommande åren kommer ett stort antal medarbeta-
re i Boliden att pensioneras samtidigt som tekniken utvecklas 
genom digitaliseringen och konkurrensen om kvalificerad 
arbetskraft ökar generellt på många av de orter där Boliden 
har verksamhet. Bristen på personer med relevant utbildning 
och erfarenhet försvårar rekryteringsarbetet.

Under 2017 påbörjades implementeringen av ett koncernge-
mensamt Learning Management system för att utveckla dessa 
processer ytterligare. Talent Forum genomförs på alla enheter 
för att identifiera nyckelkompetenser samt att arbeta med 
ersättarplanering. Chefsutvecklingsprogram genomförs på olika 
nivåer årligen. Boliden genomför många aktiviteter inom employer 
branding, främst genom aktiviteter på grundskolor nära våra 
verksamheter och på prioriterade universitet. Stort fokus ligger 
också på att attrahera, behålla och utveckla kvinnliga medarbe-
tare. Ett exempel är Women at Work – en utbildning för kvinnliga 
medarbetare med syftet att lyfta deltagarnas karriärutveckling.



Boliden Års- och hållbarhetsredovisning 2018    |    57

Introduktion Marknad Verksamhet Bolagsstyrning Finansiella rapporter

RISKHANTERING

Inom Boliden hanteras marknads- och affärsrisker huvudsakligen inom affärsområdena och på koncernnivå.

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Metallpriser Förändring i metallpriser har väsentlig påverkan på Bolidens 
resultat och kassaflöde.

Bolidens policy är att inte säkra metallpriser, utan låta föränd-
ringarna i priserna återspeglas i resultatet. Vissa undantag görs, 
till exempel vid brytning av malmkropp med kort återstående 
livslängd eller i samband med större investeringar, se vidare 
under avsnittet finansiella risker. Boliden säkrar också löpande 
Smältverks metallpris- och valutaexponering under tiden mellan 
inköp av råmaterial och försäljning av motsvarande metall (förut-
om processlager), så kallad transaktionsexponering, se vidare 
under finansiella risker.

Smältlöner Smältlöner utgör en stor del av smältverkens bruttoresultat 
och bestäms av utbud och efterfrågan på metallkoncentrat.

Villkoren fastställs årligen i förhandlingar mellan stora gruv- och 
smältverksaktörer. Boliden tillämpar dessa villkor internt och de 
flesta externa kontrakten är baserade på dessa villkor.

Kunder Inom koppar är Boliden beroende av ett fåtal stora kunder. 
Minskad försäljning till industriella kunder i Europa ökar risken 
för försäljning via London Metal Exchange (LME) med något 
lägre marginaler som följd.

Boliden eftersträvar att minska riskerna genom att underhålla en 
diversifierad kundportfölj med långsiktiga relationer med den egna 
försäljningsorganisationen i norra Europa. Boliden har färdiga planer 
för att kunna ställa om produktionen till produkter av LME-kvalitet 
som kan säljas via LME.

Råvaruförsörjning Stabil och tillförlitlig råvaruförsörjning är viktig för att skapa den 
mest lönsamma råmaterialmixen så att smält verken ska kunna 
producera med högt kapacitetsutnyttjande och jämn kvalitet.

Boliden eftersträvar långsiktiga avtal och relationer med tillförlitliga 
externa leverantörer av metallkoncentrat och sekundärmaterial.

Energipriser Energi står för cirka 13 procent av rörelsekostnaderna och 
förändringar i energipriser kan få stora resultateffekter.

I Sverige och Norge har Boliden långa elavtal med trögrörliga 
prisklausuler. I Finland och på Irland är avtalsportföljen kortare 
och Boliden är mer exponerad mot marknadspriser och föränd-
ringar i energipriset påverkar därmed rörelseresultatet. Boliden 
bevakar möjligheten att ingå längre avtal om och när sådana 
möjligheter erbjuds. 

Brexit Avtalslöst Brexit kan innebära risker i transportflöden i Europa. Boliden har analyserat möjliga scenarion och förberett vissa 
insatser.

Boliden har en centraliserad finansfunktion som hanterar finansiella risker med undantag av kreditrisker i kundfordringar. Finansfunktionens uppgift är att stödja 
ledning och operativa enheter med riskkontroll.  Finansfunktionen är ansvarig för att identifiera och begränsa koncernens finansiella risker i linje med den av 
styrelsen fastställda finans policyn. 

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Valuta- och 
metallprisrisk

Prisvillkoren för Bolidens produkter baseras i huvudsak på 
råvarubörser såsom London Metal Exchange (LME) för 
basmetaller, organisationen London Bullion Market Association 
(LBMA) för ädelmetaller samt valuta och penningmarknaden. 
Bolidens produkter prissätts i stor utsträckning i USD och 
valuta kursförändringar mellan USD och SEK respektive EUR 
har stor påverkan på Bolidens resultat och kassaflöde. Koncer-
nens valuta- och metallprisexponering omfattar transaktionsex-
ponering och omräkningsexponering:

Transaktionsexponering
Bolidens transaktionsexponering uppstår av bindande åtagand-
en mot kunder och leverantörer.

Exponering vid bindande åtaganden
När Boliden åtar sig en transaktion till fast värde och som inte 
samtidigt kompenseras av en transaktion i motsatt riktning av 
motsvarande storlek och karaktär uppstår en transaktionsrisk. 
Koncernen köper metaller i form av råmaterial som bearbetas 
till förädlade metaller, där anskaffningspriset på råmaterialet 
samt valutakurserna kan skilja sig från det slutliga försäljnings-
värdet. Sådana skillnader uppstår av variationer i mängd och 
tider för bearbetning och försäljning. Vissa kunder erbjuds 
fasta priser i olika valutor, som ibland fastställs lång tid före 
leverans.

Exponering vid prognostiserade kassaflöden
Exponering uppkommer också av framtida intäkter som påver-
kas av fluktuationer i metallpriser och valutakurser.

Transaktionsexponering vid bindande åtagande säkras medan 
smältverkens processlager inte säkras. Genom att teckna termins- 
kontrakt säkerställs att försäljningen baseras på det pris och den 
valutakurs som gällde vid inköp av det ingående råmaterialet eller vid 
tecknandet av ett försäljningsavtal till fast pris. Terminskontrakten 
säkringsredovisas som verkligt värdesäkringar i resultaträkningen.

Exponering av prognostiserade kassaflöden säkras i normalfallet 
inte i enlighet med Bolidens policy. Se även avsnitt under marknads- 
och affärsrisker ovan.

Boliden genomför kontinuerligt beräkningar av hur förändringar på 
metall- och valutamarknader påverkar framtida finansiella ställning.

Baserat på kvartalsvis inrapportering av koncernbolagens plane-
rade exponering från metallproduktion, växelkurser och räntor be-
räknas koncernens totala känslighet för nämnda faktorer, se tabell 
över känslighetsanalys nedan. Utifrån detta kvantifieras effekter från 
olika marknadsscenarion och utgör  underlag för hantering av finan-
siella risker samt rapporteras till styrelse, ledning och marknad.

Policy är att inte metallpris- och valutakurssäkra koncernens 
framtida intäkter. För att begränsa risker i vissa situationer kan 
dock Boliden säkra del av prognostiserade kassaflöden, vid t.ex. 
stora investeringar eller investeringar i gruvor med kort livslängd. 
Koncernen kan teckna kontrakt för att metallpris- och valutakurs-
säkra kassaflöden från prognostiserad metallförsäljning. Derivaten 
säkringsredovisas som kassaflödessäkringar i Övrigt totalresultat. 
På sidan 58 finns en känslighetsanalys av hur Övrigt totalresultat 
påverkas av en värdeförändring på finansiella derivat (kassaflödes-
säkringar).

Marknads- och affärsrisker

Finansiella risker
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Rörelseresultat ej beaktande av utestående derivat: 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 2018 samt på Bolidens planera-

MSEK 2018 2017

Förändring av metallpriser +10 % 1)

Rörelse- 
resultat

Finans- 
netto Skatt

Eget 
kapital

Rörelse- 
resultat

Finans- 
netto Skatt

Eget 
kapital

Zink 740 10 –165 585 920 12 –205 727

Koppar 730 10 –163 577 820 11 –183  648

Guld 300 4 –67 237 285 4 –64 225

Silver 165 2 –37 130 165 2 –37 130

Bly 110 1 –25 87 135 2 –30 107

Nickel 100 1 –22 79 105 1 –27 83

Förändring av valutakurser +10 %

USD/SEK 1 490 20 –332 1 177 1 600 21 –357 1 264

EUR/USD 970 13 –216 767 1 025 14 –228 810

USD/NOK 130 2 –29 103 145 2 –32 115

Förändring av smältlöner +10 %

TC/RC koppar 75 1 –17 59 90 1 –20 71

TC zink 55 1 –12 43 50 1 –11 40

TC bly –10 0 2 –8 –15 0 3 –12

Förändring av marknadsränta med +1 % 2) 34 –7 26 53 –12 41

de produktionsvolymer. Känslighetsanalysen beaktar inte effekter av 
metallprissäkringar, valutakurssäkringar, kontrakterade smältlöner eller 
omvärderingar av processlager i smältverken.

Forts. Finansiella risker

Känslighetsanalys

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Valutarisk Omräkningsexponering
Vid omräkning av nettoinvesteringar i utländsk verksamhet till 
svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens vid valutakurs-
förändringar, vilken påverkar övrigt totalresultat i koncernen.

I enlighet med Bolidens finanspolicy elimineras ej effekten av om-
räkningsexponering (s.k. egetkapitalsäkring) aktivt. Om externt 
lånebehov föreligger används dock skuld i utländsk valuta som 
egetkapitalsäkring mot utländsk tillgångsmassa. Huvudsakliga 
lånevalutor är EUR och SEK.

Ränterisk Förändringar i marknadsräntor påverkar koncernens resultat 
och kassaflöden. Hur snabbt en förändring i räntenivåerna får 
genomslag på koncernens finansnetto beror på lånens ränte-
bindningstid och lånens duration.

Bolidens finanspolicy ger utrymme för en genomsnittlig ränte-
bindning upp till tre år. Koncernens låneportfölj har per 31 
december 2018 en genomsnittlig räntebindning om 0,9 (0,5) år. 
För att förlänga räntebindningstiden används ränteswappar.

Övrigt totalresultat med beaktande av utestående derivat: I tabellen 
nedan lämnas en uppskattning av effekten på övrigt totalresultat (intäkts- 
och kostnadsposter inklusive omklassificeringsjusteringar som inte 
 redovisas i resultatet), före skatt, från värdeförändringar på utestående 
derivat baserat på balansdagspriser per den 31 december 2018. 

MSEK 2018 2017

Omräkningsexponering nettoinvesteringar i 
utländsk verksamhet , valutakurs +10%)3)                                                                                    

Övrigt total-
resultat

Övrigt total-
resultat

NOK/SEK 138 154

EUR/SEK 1 586 1 431

Effekt från ränta +1%, guld +10%, USD/SEK +10%)4)

Räntederivat, ränteswappar 5 15

Valutaderivat, USD/SEK 3 16

1) Bygger på prognosticerad försäljning ett år framåt.
2) Bygger på utgående låneportfölj exklusive ränteswappar per 31/12.
3) Bygger på utgående balanser vid 31/12.
4) Bygger på utestående derivat per 31/12.

Värdeförändringar på finansiella derivat avseende bindande åtaganden 
och omräkningsexponering får netto mycket begränsad eller ingen effekt 
på resultat eller på övrigt totalresultat. Tabellen nedan omfattar således 
effekter från värdeförändringar av derivat som är avsedda att möta 
koncernens prognostiserade exponering.
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Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Refinansierings- 
och likviditetsrisk

Risk att inte erhålla relevant finan-
siering eller inte möta betalnings-
förpliktelser som en följd av otillräck-
lig likviditet.

Refinansieringsrisken begränsas genom god spridning av motparter, finansieringskällor och 
löptider. Tillfredsställande betalningsberedskap skapas i form av outnyttjade kreditfaciliteter 
med marknads- och verksamhetsanpassad låneduration och behov av refinansiering ses 
regelbundet över. Refinansieringsbehovet är framförallt beroende av marknadsutveckling och 
investeringsplaner. 

Låneavtalen innehåller vissa definierade nyckeltal som måste uppfyllas för att undvika förtida 
inlösen. En försämring av den globala konjunkturen kan medföra ökade risker avseende resul-
tatutveckling och finansiell ställning och konflikt med lånevillkor. Under 2018 har Boliden uppfyllt 
samtliga lånevillkor. Genomsnittlig löptid på totala låneramar var 3,5 (2,4) år vid årets utgång 
vilket är i enlighet med fastslagen policy. Per 31 december 2018 uppgick Bolidens betalnings-
beredskap till 9 964 (8 768) MSEK, bestående av likvida medel och outnyttjade bindande 
kreditlöften längre än ett år. Se även not 26 om finansiella skulder och förfallostruktur. Boliden 
har en struktur av cash pools som ger möjlighet till central överblick av likvidflöden och effektiv 
hantering av koncernens likviditet.

Kredit- och 
motpartsrisk

Kreditrisker i finansiell verksamhet 
Kredit- och motpartsrisk avser 
risken att motparten i en transaktion 
inte kan fullgöra sitt åtagande och 
därmed åsamkar koncernen en för-
lust. Bolidens finansiella exponering 
för motpartsrisk uppstår främst vid 
handel med derivatinstrument.

Kreditrisker i kundfordringar 
Risken att koncernens kunder ej 
uppfyller sina åtaganden utgör en 
kreditrisk.

Bolidens finanspolicy stipulerar kreditbetyg A vid ingång av ny affär enligt Standard & Poor’s 
samt maximal placering av likvida medel per motpart. Kreditkvalitet och motpartsspridning 
för derivaten anses ha varit god under 2018. Per den 31 december 2018 uppgick kreditris-
ken i derivatinstrument till ett marknadsvärde om 154 (141) MSEK, vilket avser de fordringar 
Boliden har mot externa motparter. 

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder regleras under ISDA-avtal (International Swaps 
and Derivatives Association) vilka hanterar både kvittning mellan kontrakterade motparter 
under löpande verksamhet och vid specifika omständigheter såsom utebliven betalning. Vid 
löpande verksamhet nettoredovisar Boliden marknadsvärden i samma valuta med en och 
samma motpart som har förfall samtidigt där överskjutande belopp betalas av den part som 
är skyldig mest. Vid avtalsbrott avslutas alla relevanta utestående förpliktelser som omfattas 
av ISDA-avtal. I merparten av ISDA-avtalen betalas utestående summa av den motpart som är 
skyldig mest.

Kreditrisker hanteras genom en fastställd kreditbedömningsprocess, aktiv kreditbevak-
ning, korta kredittider samt dagliga rutiner för betalningsuppföljning. Vidare bevakas 
fortlöpande erforderliga reserveringar för osäkra fordringar. Kvaliteten på kundfordringarna 
bedöms vara god. Nedskrivningar på utestående kundfordringar per den 31 december 
2018 förekommer endast till begränsade belopp och har historiskt varit obetydliga. Se även 
not 19 om kundfordringar. Kreditförsäkringar används i vissa fall.

Risk management 
och försäkring

Risken för skador som orsakar 
ekonomisk förlust.

Risk Managementfunktionen i Boliden har som mål att minimera den totala kostnaden 
för koncernens skaderisker. Det sker dels genom att kontinuerligt utveckla det skade-
förebyggande och skadebegränsande arbetet i verksamheterna, dels genom att införa 
och utveckla koncerngemensamma försäkringslösningar.

Finansiell rapportering Risk för felaktig finansiell och opera-
tionell rapportering.

Boliden har en väl fungerande internkontrollstruktur. Kontrollfunktioner finns såväl lokalt på 
enheter som på affärsområden och huvudkontor. Alla arbetar inom ett koncern gemensamt 
internkontrollramverk avseende finansiell rapportering, baserat på COSO. Årligen testas 
kontroller inom ramverket såväl internt som av externa revisorer. Den operationella rap-
porteringen följs upp och kontrolleras av koncernens controller funktion, vilken har ett nära 
samarbete med de lokala enheterna och affärsområdena.

Risk Beskrivning av risk Hantering och kommentarer för året

Legala risker Bolidens verksamheter är i stor 
utsträckning tillståndspliktiga och 
föremål för omfattande miljö- och 
annan reglering. Boliden kan vidare bli 
involverad i kommersiella tvister och 
rättsliga processer. 

Verksamheterna är i stor utsträckning beroende av att befintliga tillstånd kan behållas/förnyas 
och av att nya tillstånd kan erhållas. Boliden bevakar rättsutvecklingen inom relevanta områden 
och implementerar, följer upp och säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar och regler. Inom 
miljörättens område deltar Boliden aktivt genom medlemskap i bransch- och intresseorgani-
sationer, lobbyverksamhet, föredrag och utbildningsinsatser för beslutsfattare och andra intres-
segrupper. Information om rättsliga processer och tvister ges i not 30.

Politiska risker Politiska beslut kan få effekter i Sverige 
och de länder där Boliden och Bolidens 
affärspartner bedriver verksamhet. 
Exempel på sådana beslut kan avse 
förändringar avseende olika typer av 
skatter, hantering av efterbehandling 
och tillståndsprocesser.

Boliden och branschorganisationer är ofta remissinstans inför kommande politiska beslut 
som rör Bolidens verksamhet.

Förtroendeskadliga 
risker

Boliden kan drabbas av förtroende-
skadliga händelser såsom olyckshän-
delser eller då exempelvis leverantö-
rer, kunder och/eller anställda inte 
uppfyller de krav på miljö, kvalitet, 
etik etc. som Boliden lever efter. Se 
även sid 38-39 och 44.

Inom ramen för Bolidens CR-arbete genomförs utvärderingar och sanktionskontroller 
av kunder och leverantörer, Bolidens affärspartners, innan samarbete inleds och under 
pågående affärsrelation. Detta görs med hjälp av frågeformulär som fylls i av presumtiva 
affärspartners och som utvärderas systematiskt. Vid behov utförs även revisioner hos 
kunder och leverantörer för att säkerställa en nivå som ligger inom Bolidens kravbild. Vid 
avvikelser kan samarbetet avbrytas. Boliden utbildar sina medarbetare i antikorruption och 
konkurrensrätt. Boliden har en krisledningsgrupp med rutiner för att hantera kriser och 
komplexa händelser. 

Forts. Finansiella risker

Övriga risker


