
NETTOOMSÄTTNING:

1 957
miljoner kronor, år 2020

1 619
miljoner kronor, år 2019

Bokslutskommuniké
2 0 2 0

Urstarkt 2020 för Kaunis Iron!
Nettoomsättningen 2020 uppgick till 1 957 mkr med ett 
resultat efter finansiella poster på hela 613 mkr. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till 688 mkr.
 År 2020 var ett turbulent år med tanke på den effekt 
Covid-19 haft globalt. Trots pandemin har priset på järnmalm 
rusat mot rekordnivåer. Sedan 2018 har priset haft en 
positiv trend med undantag av en tillfällig nedgång under 
sensommaren 2018. 
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Mkr 2019 2020

Nettoomsättning 1 619 1 957

Rörelseresultat 397 621

Resultat före skatt 389 613

Resultat 307 483

Operativt kassaflöde 491 688

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 171 103

Avskrivningar -72 -94

Produktion järnmalmsprodukter, Kt 1 901 2 084

Avkastning på eget kapital, % 58,2% 57,6%

Nettoskuldsättningsgrad, % 59,4% 52,8%

Verksamhetens nettoomsättning 
och rörelseresultat

Järnmalmbranschen 
har utvecklats positivt 
trots pandemin  

När pandemin spred sig över världen avstannade uppgången 
tillfälligt för att kort därefter fortsätta uppåt och har under året 
noterats på sin högsta nivå under de senaste fem åren. 
 Kaunis Iron startade sin gruvverksamhet i juli 2018. Det lång-
siktiga målet var att producera 2 miljoner ton högkvalitavtiv 
järnmalm för den globala stålindustrin. Under 2020 uppgick 
produktionen till ca 2,1 miljoner ton. Både produktkvalitet och 
produktionskostnad är i linje med förväntningarna. Kaunis Iron  
har kunder i Europa, Mellanöstern, Kina och Japan. Under året 
ökade leveranserna till Kina. 

Vi blev fler och fler
Under året som gått har Kaunis Iron utökat andelen egna 
anställda och minskat andelen entreprenörer i verksamheten. 
Sedan hösten 2020 drivs både anrikningsverket och 
transporterna i gruvan i egen regi. Personalstyrkan uppgick  
vid årsskiftet till 340 medarbetare, vilket innebär en ökning  
med 150 personer jämfört med samma tidpunkt 2019.

Pandemin har påverkat många 
människor och näringar. Järn- 
malmsbranschen tillhör dock en  
av få näringar som utvecklats  
positivt, mycket på grund av ett  
ökat järnmalmspris, drivet av en 
fortsatt stark efterfrågan i Kina och 
att järnmalmsproducenterna i Syd-
amerika haft produktionsutmaningar. 
Vi som relativt nystartat bolag har 
gynnats av detta.  
 Vi har under 2020 nått våra pro-
duktionsmål och definitivt överträffat 
våra förväntningar på i princip alla 
områden ekonomiskt. Vi har sett en 
tydlig förändring i Kina där efterfrå-
gan på järnmalm med hög järnhalt 
ökat markant. Det är både en 
konsekvens av den starka tillväxten 
i Kina och ökat fokus på miljö- och 
hållbarhetsfrågor. För oss har det 
givetvis tajmat väl.

Klas Dagertun
vd, Kaunis Iron

Klas Dagertun, vd Kaunis Iron. Foto: Petra Älvstrand 



NYCKELTAL 2020:
Nettomarginal 31,3 %
Soliditet 65,4 %
Balanslikviditet 289,3 %
Kassalikviditet 258,2 %
Räntabilitet på Eget kapital 57,6 %
Eget kapital 1 306 mkr
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Storsatsning på säkrare vägar. Foto: Petra Älvstrand 

Åsa Allan, vice vd Kaunis Iron. Foto: Petra Älvstrand 

Stor satsning på säkerheten
En viktig milstolpe för säkrare vägtransporter passerades i 
september 2020 då ett avtal mellan Trafikverket och Kaunis 
Iron träffades, det så kallade MaKs-projektet. Koncernen 
medfinansierar 127 mkr i bättre och säkrare vägar mellan gruvan i 
Kaunisvaara och omlastningsterminalen i Pitkäjärvi. Totalt uppgår 
investeringen till ca 1,2 miljarder kronor. En historisk och viktig 
infrastrukturinvestering som kommer att öka säkerheten väsentligt.

Utsikterna framåt då?
Utsikterna för 2021 ser fortsatt goda ut. I det kortare perspektivet 
finns det ingenting som tyder på minskad efterfrågan av järnmalm 
globalt sett. Stålpriserna ökade också kraftigt under andra 
halvåret 2020. Kina fortsätter att ånga på med en tillväxt under 
fjärde kvartalet 2020 som överträffade marknadens förväntningar. 
Europa har också återhämtat en stor del av den inbromsning som 
skedde inom industrin i kölvattnet av pandemin. Generellt sett 
befinner sig världen i en återhämtningsfas efter pandemin som 
väntas stärkas ytterligare i takt med att vaccinationer genomförs 
på bred front under första halvåret 2021.
 För Kaunis Irons del innebär 2021 ett ännu större fokus 
på långsiktighet och därför sjösätter bolaget ett omfattande 
prospekteringsprogram för identifiering och utveckling av nya 
fyndigheter i området.  

”Både under 2019 och 2020 har fokus varit att få 
igång gruvverksamheten planenligt i Kaunisvaara. 
Med både skicklighet och tur har vi lyckats betydligt 
bättre än vad vi kunnat förutse. Nu är det viktigt att vi 
lyfter blicken och jobbar för en långsiktig gruvbrytning 
i Tornedalen och då är det naturligt att prioritera 
prospekteringsarbetet.”
                       Åsa Allan, vice vd i Kaunis Iron  

För att bygga en långsiktig och ansvarsfull gruvverksamhet  
krävs även att hållbarhetsfrågorna och klimatneutraliteten är 
i fokus. Kaunis Iron har visionen att leverera världens mest 
hållbara järnmalmsslig och då behövs strategiska samarbeten 
med viktiga partners och leverantörer. I början av 2021 har därför 
det nytecknade strategiska avsiktsförklaringen med Vattenfall 
offentliggjorts vilket är ett viktigt steg på den resan.

För mer information
Klas Dagertun, vd, klas.dagertun@kaunisiron.se 070-591 00 41
Åsa Allan, vice vd, asa.allan@kaunisiron.se 072-724 41 20


