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Totala intäkter inkl internförsäljning

Moderbolag: Drillcon AB
Verksamhet: Förvaltning
Org. nr: 556356-3880
Omsättning: 6,4 Mkr
Antal anställda: 5
Dotterbolag i Sverige
Drillcon Core AB
Org.nr: 556090-6272
Verksamhet: Kärnborrning
Omsättning: 136,4 Mkr
Antal anställda: 95
Drillcon Drilling Equipment AB
Org. nr: 556912-3242
Verksamhet: Hyr ut maskiner och borrutrustning
Omsättning: 10,7 Mkr
Antal anställda: 0
Dotterbolag i Finland

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Drillcon AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 14 maj 2014 klockan 14.00 på Nora Stadshotell.
Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, skall:
• dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast torsdagen den 8 maj 2014.
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 9
maj 2014 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, 691 25 Karlskoga
eller genom e-post till advokat.boquist@boquist-partners.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till
bolaget i god tid före årsstämman.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta
i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget
namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen
den 8 maj 2014. Sådan registrering är enbart tillfällig.
Aktieägare samt övriga intresserade hälsas välkomna.
Kommande rapporter
Årsstämman äger rum den 14 maj 2014 i Nora.
Bokslutsrapporter för 2014 lämnas enligt följande:
• Den 9 maj delårsrapport januari-mars 2014.
• Den 19 augusti delårsrapport april-juni 2014.
• Den 4 november delårsrapport juli-september 2014.
• Den 20 februari 2015 bokslutskommuniké 2014.
Den ekonomiska informationen finns tillgänglig på Drillcons hemsida,
www.drillcon.se eller kan beställas från Drillcon AB, Industrivägen 2, 713
30 Nora eller per telefon 0587 82820, telefax 0587 311895 alt. via e-post:
anna.johansson@drillcon.se
Drillcons affärsidé och strategi
Drillcon erbjuder gruv- och anläggningsindustrin:
• kärnborrning och geoservice för pålitlig och kostnadseffektiv
geologisk information
• Kostnadseffektiv raiseborrning med säkra tekniska lösningar.
Vision
Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin.

Suomen Malmi Oy (Smoy)
Org. nr: 17 113 925
Verksamhet: Kärnborrning och
geoservice
Omsättning: 79,2 Mkr
Antal anställda: 89
Dotterbolag i Portugal
Drillcon Iberia SA
Org. nr: 503 263 265
Verksamhet: Kärnborrning och
raiseborrning
Omsättning: 148,9 Mkr
Antal anställda: 113
Dotterbolag i Norge
Drillcon Norway AS
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Org. nr: 994 420 062
Verksamhet: Förmedlar Drillcons tjänster i Norge
Omsättning: 6,0 Mkr
Antal anställda: 0

Nytillskottet Robbins 91RHC i Spanien.
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2013 i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 343 788 tkr (385 273)
• Rörelseresultat EBITDA var 34 313 tkr (54 292)
• Resultat efter skatt 7 995 tkr (23 992)
• Resultatet per aktie 0,18 kr (0,54)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38 623 tkr (38 832)
• Styrelsen föreslår en utdelning på 0,10 kr/aktie (0,18) vilket motsvarar
4 460 tkr (8 028)

Drillcons undersökningsborrning, antal tusen borrmeter/år
2009 - 2013

Drillcons raiseborrning, antal
tusen meter/år 2009 - 2013

Rörelseresultat EBITDA
2009-2013, Mkr, koncernen
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Drillcon-koncernen
Drillcon erbjuder gruv- och anläggningsindustrin:
• kärnborrning och geoservice för pålitlig och kostnadseffektiv geologisk information
• kostnadseffektiv raiseborrning med säkra tekniska
lösningar.
Nyckelbegrepp för Drillcons strategi
• Hälsa, miljö och säkerhet
• Teknologi
• Erfarenhet
• Pålitlighet
Finansiella mål
• EBITDA > 12 % över en konjunkturcykel och EBIT >6 %
• Avkastning på sysselsatt kapital >17 %
• Avkastning på eget kapital >12 %
• Soliditet > 45 %
• Utdelningen till aktieägarna ska på sikt uppgå till 30 %
av resultatet efter skatt.
Bolagets historik
1963 - Kärnborrning AB bildas som ett dotterbolag till
Hagby Bruk AB i Nora
1989 - Hagby Bruk AB säljer Kärnborrning AB till företagsledningen
1991 - SGAB Borr förvärvas
1993 - Bolidens entreprenadavdelning ”Boliden GB” förvärvas och ”Drillcon-koncernen” bildas
1994 - ett dotterbolag i Portugal grundas, idag Drillcon
Iberia SA
2001 - beslutas att avveckla Drillcon Raise AB och sälja
delar av maskinparken. Kvarvarande maskinpark tas över
av Drillcon Core AB som hyr ut den till Drillcon Iberia.
2006 - Drillcon noteras på First North
2007 - finska Suomen Malmi Oy förvärvas varvid Drillcons
omsättning fördubblas och Drillcon blir Europas ledande
bolag inom undersökningsborrning för gruv- och anläggningsindustrin
2009 - grundas Drillcon Norway AS som förmedlare och
agent för Drillcons tjänster i Norge
2011 - förvärvas kärnborrningsavdelningen från NIBU Borr AB
2013 – firar Drillcon 50 år

Flytt till nästa borrhål.
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Idag är Drillcons huvudsakliga verksamhet uppdelad på
fyra dotterbolag, Drillcon Core AB (Core), Drillcon Iberia
SA (Iberia), Suomen Malmi Oy (Smoy) och Drillcon Norway
AS. Drillcon Core utför kärnborrning, främst i Norden.
Drillcon Iberia utför raiseborrning i hela Europa och kärnborrning med fokus på den Iberiska halvön. Smoy utför
kärnborrning och geoservice med Norden som viktigaste
marknad. Drillcon Norway AS som förmedlare och agent
för Drillcons tjänster i Norge.
Drillcon AB
Drillcon AB är moderbolaget i koncernen. Här sker huvudsaklig verksamhet inom administration, ekonomi och
övrig företagsledning. Moderbolaget kan ses som ett styroch serviceorgan för dotterbolagen. Antalet anställda är 5
st, VD är Mikael Berglund.
Koncernens infrastruktur
Drillcon har idag administration, underhållsverkstad och
maskindepå i Nora, Sverige. I Portugal har man administration i Braga samt underhållsverkstad och maskindepå
på Somincors industriområde (Neves Corvo-gruvan).
Smoy har administration, underhållsverkstad och maskindepå i Esbo, Finland. Drillcon Norway AS har kontor
i Moss, Norge.
Säkerhet-Hälsa-Miljö (SHM)
Drillcon utför sina tjänster i branscher som förknippas med
risker och ofta i en känslig miljö. Drillcon måste därför
analysera, utvärdera och ständigt förbättra sitt arbete inom
SHM på ett systematiskt sätt för att kunna erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö, samt att möta de ständigt ökade
förväntningarna från kunder, myndigheter och allmänhet.
Olycksfallsutveckling för 2013 var på många sätt ett trendbrott och året innebar den lägsta olycksfallsfrekvensen sedan
mätningarna startat 2008. Olycksfallsfrekvensen minskade
från 41 olycksfall per 1 miljon arbetade timmar till 28. Antalet olyckor minskade från 25 under 2012 till 15 för 2013. Av de
tre dotterbolagen var det SMOY som bidrog till minskningen
av olycksfall, SMOY minskade från 18 under 2012 till 5 under
2013. Drillcon Iberia och Drillcon Core ökade sin olycksfallfrekvens något men ökningen i reella tal var liten, för Iberia
(från 4 till 6 olyckor) och Core (från 5 till 6 olyckor).
Olycksfallen ledde i vissa fall längre sjukskrivningar.
Positivt är dock att den genomsnittliga frånvarotiden minskade från 15 dagar 2012 till 10 dagar för 2013.
Både 0-olycksfall och tillbud är goda markörer på riskområden som kan leda till olycksfall och därför skall en stor
rapportering av dessa ses som en positiv del i företagets
proaktiva arbete. Tyvärr så innebar 2013 att antalet 0-olycksfall nästan halverades och för antalet tillbud så innebar 2013
en minskning med 25 %.
Under 2013 har koncernen arbetat vidare med sitt systematiska arbetsmiljöarbete som bl.a. innefattar hälsoundersökningar av personalen och riskinventering i form av
skyddsronder. Arbete med att planera 6 st. skyddsronder

för varje maskin för hela året, som inleddes under 2012,
fortsatte även under 2013. I praktiken innebar detta att varje
projekt undersöktes under en skyddsrond 5,5 gånger, dvs.
ungefär 1 ggr/2 månader.
Drillcon Core har under året revideras av företagets tre
stora kunder, LKAB, Boliden och Lundin Mining. Revisionerna var inriktade mot arbetsmiljö och främst mot Drillcon
Cores systematiska arbetsmiljöarbete. Några förbättringsområden identifierades, bl.a. brist på medarbetarsamtal och
att psykosociala frågor inte berörs t.ex. vid riskbedömningar. Revisionerna visade dock att Drillcon Core har ett bra
systematiskt arbetsmiljöarbete vilket företaget själv tidigare
hade konstaterat vid den årliga uppföljningen i enlighet
med föreskiften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS
2001:1. Företaget har också under hösten utbildat samliga
chefer och arbetsledare i medarbetarsamtal och även startat
upp arbetet med dessa med målet att under april 2014 skall
all personal haft ett medarbetsamtal med sin närmaste chef.
Iberia har också reviderats av sin största kund, Lundin
Mining i Somincor. Revisionen inriktade sig mot miljö och
de få anmärkningar som identifierades korrigerades under
revisionen. Utöver skyddsronder så utför Iberia varje vecka
en så kallad 5s-inspektion vars syfte är ökad kvalité och
minskad olycksfallrisk genom ordning och reda på arbetsplatsen. Varje inspektion resulterar i en rapport där varje
avvikelse är tydligt beskrivet med ett fotografi och rapporten sätts upp på arbetsplatsens anslagstavla.
Ett axplock av de arbetsmiljöutbildningar som genomförts under året:
• SSG (Gemensam arbetsmiljöutbildning för Stålet, Skogen och Gruvorna), 20 personer
• Utbildning Heta Arbeten, 22 personer
• Utbildning Medarbetarsamtal, 6 personer
• Motorsågs utbildning, A+B, 9 personer
• Första hjälpen, 17 personer
• Samt ett antal kundspecifika arbetsmiljöutbildningar

både undersöka kvalitén på betongkonstruktionen och
anslutande berggrund samt att förstärka och täta konstruktionerna. Detta är en marknad där Drillcon har ökat
sina aktiviteter de senaste åren.
Raiseborrning
Raiseborrning är en metod för att borra relativt stora, 600
- 5000 mm i diameter, hål i berg.
Användningsområdet för den här typen av borrhål är
t ex berg- och ventilationsschakt i gruvor och tunnlar,
tryckschakt i vattenkraftverk, hål för vatten- och elledningar mm.
Principen är att man först borrar ett pilothål med diameter ca 250-300 mm med roterande krossande borrning
(typ oljeborrning) till ett öppet utrymme, t ex en tunnel
eller ett bergrum. När pilothålet är genomborrat fästs ett
rymningshuvud vid borrören. Rymningshuvud roteras
och dras sedan upp tillbaka genom berget tills dess att
hela hålet är upprymt.
Geoservice
Geoservice är ett samlingsnamn för de ingenjörstjänster
som Drillcon erbjuder. Det är olika tjänster som bygger
på mätning, analys och kartläggning av berggrunden och
dess egenskaper.
Utvecklingen för kärnborrning, borrmeter per år			
		 2009
2010
2011
2012
2013
Core		 76 876 108 600 129 700 127 165
146 035
Iberia		 20 467 24 971
30 300
34 112
32 704
Smoy		 89 600 102 000 105 000 109 700
52 100
Totalt		186 943 237 581 265 000 270 977
230 839
Utvecklingen för raiseborrning, meter per år				
		 2009
2010
2011
2012
2013
Totalt		 4 840
5 475
6 785
8 171
5 594

Drillcons verksamhet
Kärnborrning
Kärnborrning kallas även diamantborrning. Kärnborrning är en borrningsmetod för att ta prover ur berget
(kärnor) för att fastställa bergets egenskaper och innehåll.
Ett relativt litet hål, 50-75 mm i diameter, borras genom
att ett ihåligt borrör roteras ner i berget. Borröret är försett
med en borrkrona med impregnerade industridiamanter,
därav benämningen diamantborrning. Längst ned i borröret sitter ett kullagrat inre rör, 3-6 m långt, i vilket kärnan
samlas. När det inre röret är fullt hämtas det upp med en
vajer och ett tomt rör släpps ner och borrningen startar igen.
Kärnborrning används även i applikationer där inte
slående borrning är lämplig t.ex. vid borrning i stora
betongkonstruktioner såsom broar, dammar och byggnadsfundament. Syftet med dessa borrningar är ofta att

Kärnborrning med utsikt i Portugal.
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VD kommentar

2013 blev ett mycket bra år för Drillcon i Sverige och

varsel. Även Portugal har märkt av många och snabba

Portugal. Sverige hade den högsta produktionen någonsin

förändringar vilka har slagit åt båda håll med snabba

med över 146,000 borrmeter och ett bra ekonomiskt re-

projektavslut och nya order. Sverige och Portugal har jäm-

sultat. Portugal hade något lägre borrproduktion än 2012

fört med Finland klarat sig bra trots omständigheterna

men bl.a. Joint-Venture med Deilmann-Haniel för schakt-

då merparten av kunderna är producerande gruvbolag

arbeten har bidragit till fortsatt god lönsamhet. I Finland

samt anläggningsentreprenörer medan den finländska

har året präglats av mycket låg efterfrågan på gruv- och

marknaden domineras av junior exploration companies

prospekteringsborrning samt en tvist med Metallarbe-

och projekt i tidiga skeden vilka är mycket känsliga för

tarunionen. Trots god beläggning på geoteknisk borrning

svängningar i metallpriser och tillgång på kapital.

och geoservice samt kostnadsbesparingar och reduktionen av personalstyrkan gjorde Finland en förlust 2013.

Marknaden

2013 präglades av osäkerhet och snabba förändringar.

I Sverige ser utsikterna relativt goda ut med tydliga

Basmetallpriserna sjönk kraftigt under första halvåret

indikationer på att tidigare och befintliga kunder kommer

för att sedan stabiliseras och i slutet på året åter stiga.

att bibehålla eller öka sina prospekteringsarbeten under

Guldpriset har sjunkit under hela året. Detta nedförda

2014. Borrning för bygg- och anläggningsmarknaden är

bl.a. att verksamheten i Sverige snabbt fick reducera per-

svårare att budgetera då jobben är korta och kommer med

sonalstyrkan när ett större kontrakt avslutades med kort

kort varsel.
I Portugal tror vi på en fortsatt god beläggning för
raiseborrningsverksamheten med en stor del av kapacite-

ZINKPRISET, utveckling på London Metal Exchange, USD/ton

ten bokad på långa kontrakt. Projektet som vi har drivit i

5000

Joint-Venture med Deilmann-Haniel för schaktrenovering
och installation är planerat att avslutas under första kvar-

4000

talet. Kärnborrningsverksamheten är mer svårbedömd
3000

då kontraktet för borrning underjord åt Somincor avslutades vid årsskiftet. Baserat på förfrågningar och lämnade

2000

offerter har vi goda förhoppningar att kunna ersätta det
avslutade projektet med nya uppdrag.

1000

I Finland ser vi ingen ljusning på gruv- och prospekteringsmarknaden. Däremot är situationen bättre inom
geoteknisk borrning. Som tidigare meddelats erhöll Smoy
ett större kontrakt under tredje kvartalet, undersökningsMars 2014

Mars 2008

borrning för Centrumslingan i Helsingfors. Det projektet
är nu igång ordenligt och tillsammans med andra projekt

KOPPARPRISET, utveckling på London Metal Exchange, USD/ton

inom geoteknik har Smoy god beläggning i det segmentet. Likaså ser vi en god efterfrågan inom geoservice,

10 000

främst inom geofysiska mättjänster.

9000
8000
7000

Kärnborrning

6000

Prospektering
Metallpriser och tillgång på riskkapital är två av de vik-

5000

tigaste faktorerna som påverkar efterfrågan av Drillcons

4000

tjänster. Efter att sjunkit under första halvåret återhäm-

3000

tades sig basmetallpriserna under andra halvåret. Efter

2000

årets utgång har bolaget sett en ökad prospekteringsaktiMars 2014

Mars 2008
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vitet bland de större svenska gruvbolagen medan ”junior

exploration companies” fortfarande är återhållsamma

har varit på en historiskt

med sina investeringar i prospekteringsborrning. Detta är

låg nivå under 2013 men

särskilt tydligt på den finska marknaden som skiljer sig

vi har indikationer på att

från de svenska (Core) och portugisiska (Iberia) markna-

volymerna kommer att öka

derna på så sätt att majoriteten av borrningsuppdragen

under 2014. Reduktionen

sker åt dessa ”junior exploration companies” eller åt gruv-

av borrningarna i Somincor

projekt i tidiga skeden. Dessa bolag och dess finansiärer

har kompenserats av en ök-

är mycket känsliga för svängningar i metallpriser och för

ning hos andra kunder på

situationen på den finansiella marknaden.

den iberiska halvön, bl.a.

För geoteknisk borrning, geologiska undersökningar

MATSA i Spanien och Al-

inför bergbyggande och kärnborrning för anläggnings-

mina i Aljustrel Portugal.

industrin, undersökning och förstärkning av bl.a. kraft-

Dessa kontrakt kommer att

verksdammar, är mängden förfrågningar relativt god,

pågå under 2014 samtidigt

beläggningen bra men orderstocken något kort.

som vi räknar med en ök-

I Portugal är kärnborrningsverksamheten mer svårbe-

ning hos Somincor. Arbetet

dömd då kontraktet för borrning underjord åt Somincor

med att etablera verksamhet

avslutades vid årsskiftet. Baserat på förfrågningar och

i Sydamerika har pågått

lämnade offerter har vi goda förhoppningar att kunna

under året. Dock har inget

ersätta det avslutade projektet med nya uppdrag.

projekt kommit så långt att
det kan räknas in i order-

Geoteknisk borrning

stocken.

Den största mängden geoteknisk borrning, geologiska
undersökningar inför byggande i eller på berg, inom

Geoservice

Drillcon utförs av Suomen Malmi Oy. Under 2013 teck-

Efterfrågan på geologiska,

nades ett antal större kontrakt inom den här kategorin,

bergmekaniska och geofy-

bland annat undersökningar inför byggandet av Ring-

siska tjänster har varit hög

leden i Helsingfors. Beläggningen är god och vi tror att

under 2013 och allt tyder på

marknaden kommer att utvecklas positivt under 2014.

att efterfrågan, både från
anläggnings- och gruv

Bygg- och anläggningsborrning

industrin, fortsätter att vara

I det här relativt nya området tillämpar Drillcon kärn-

god även under 2014.

borrningsteknik för undersökning och förstärkning av
betong/bergkonstruktion såsom till exempel kraftverks-

Joint-Venture

dammar, slussar och maskinfundament. Under 2013

Det gemensamma JV-

har beläggningen var god och Drillcon har etablerat sig

bolaget (D-H&DI ACE)

en bra marknadsposition. Bolaget bedömer att det är ett

med Deilmann-Haniel

marknadssegment som är relativt okänsligt för konjunk-

Gmbh för installation av

tursvängningar och där behovet att Drillcons tjänster

stegvägar och plattformar

kommer att öka de närmaste åren. Det är samtidigt en

i de tidigare renoverade

marknad med kort framförhållning med kort orderstock.

schakten åt Somincor är
planerat att avslutas under

Raiseborrning

första kvartalet 2014.

Marknaden för raiseborrning fortsätter att vara god även

Nora i mars 2014

om några projekt avslutades under slutet på 2013 och
den totala volymen gick ner. Borrningar åt Somincor

Mikael Berglund
Verkställande direktör
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Bolag i Drillconkoncernen
Drillcon Core AB

Staffan Abrahamsson
Verkställande Direktör

Drillcon Core AB är koncernens
svenska dotterbolag med kontor och
verkstad i Nora. Bolaget är specialiserat på kärnborrning och har historiskt
en mycket stark marknadsposition på
kärnborrning under jord. Under de senaste åren har Core också etablerat en
bra marknadsposition inom prospektering ovan jord samt inte minst inom
kärnborrning för bygg- och anlägg-

ningsindustrin.
Nettoomsättningen ökade till 136 995 tkr (114 548) och
EBITDA till 23 524 tkr (18 776).
Det förbättrade resultatet kommer av generellt högre
omsättning samt god lönsamhet inom bygg- och anläggningssektorn.
Under året har antalet sysselsatta maskiner varierat
mellan 14 och 19 och Drillcon Core producerade 146 035
borrmeter vilket är 15 % mer än i föregående år och den
högsta produktionen någonsin. Ökningen kommer huvudsakligen från borrning ovan jord.
Borrningsuppdrag under jord har utförts åt Boliden i
Garpenberg, LKAB i Malmberget och åt Zinkgruvan Mining, samtliga projekt pågick vid årets utgång. Ovan jord
pågick borrningar åt LKAB i Gällivare/Masugnsbyn och
åt Zinkgruvan Mining. Tidigare under året har uppdrag
utförts åt Boliden i Bergslagen och Aitik samt ett kort
projekt åt Gripen Oil & Gas på Gotland.
Inom bygg- och anläggningsborrning har beläggningen
varit god under större delen av året. De största projekten
har varit grundförstärkning åt Besab i Gamla Stan och på
Södermalm samt dammförstärkning åt Fundamentering
AS/Donar AS i Norge. Dessutom har uppdrag utförts åt
bl.a. Skanska i Kvistforsen, åt NCC i Midskog och Hissmofors samt borrning för bergspänningsmätning åt Pöyry
i Kiruna.

Drillcon Drilling Equipment AB
Drillcon Drilling Equipment AB (DDE) bildades i slutet
på 2012 för att äga och förvalta Drillcons växande maskinpark för raiseborrning. Bara under 2012 investerades över
50 Mkr inom det segmentet. Tidigare ägdes maskinparken av det svenska bolaget Drillcon Core AB och hyrdes
ut till i första hand Drillcon Iberia som är det bolag som
ansvarar för raiseborrning inom Drillcon. Från 2013 är all
raiseborrutrustning och uthyrningsverksamhet överförd
till DDE. I slutet på 2013 överfördes även större delen av
Suomen Malmi Oys maskinpark till DDE.
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Suomen Malmi Oy
Det finska dotterbolaget Smoy erbjuder tjänster inom borrning, geofysik,
geologi och bergmekanik för undersökningar i anslutning till naturresurser, anläggning och miljö. Smoy har
verkstad, lager och kontor i Esbo.
Finland har året präglats av mycket
låg efterfrågan på gruv- och prospekMiika Kalliokari
teringsborrning samt en tvist med
Platschef
Metallarbetarunionen som innebar en
kostnad på 511,000 €.
Trots god beläggning på geoteknisk borrning och
geoservice samt kostnadsbesparingar och reduktion av
personalstyrkan gjorde Finland en förlust 2013. Nettoomsättningen minskade till 70 112 tkr (128 976) och EBITDA
minskade till – 11 970 tkr (10 133).
Under året har i snitt 7-8 (16) borrmaskiner varit i drift
och borrat 52 100 bm kärnborrning (109 700) och 600 bm
hammarborrning (1 000).
De största uppdragen under året har varit prospekteringsborrning åt Inmet i Pyhäsalmi, Agnico Eagle i Hanhiima och samt geoteknisk borrning åt bl.a. Lensimetro i Esbo.
Omsättningen för geofysiska och bergmekaniska
tjänster var under året 15 301 tkr (15 165 tkr). De största
projekten inom geoservice har varit geofysikmätningar åt
First Quantum Mining i Kevitsa, Länsimetro i Esbo samt
Inmet Pyhäsalmi Mines.
Tvist med Finska Metallarbetarförbundet
Tvisten avser tolkningen av reseersättning i kollektivavtalet. Ärendet avgjordes i Arbetsdomstolen 2013-05-27.
Arbetsdomstolen ansåg att bolaget och arbetsgivarförbundet har tolkat kollektivavtalet är på ett felaktigt sätt och
dömde bolaget och arbetsgivarförbundet till böter. Under
fjärde kvartalet nåddes en uppgörelse med Metallarbetarunionen som innebar en kostnad om 511 000 € vilket
väl täcks av reservationen om 800 000 €. Mellanskillnaden
har en positiv resultatpåverkan i kvartalet.
Från 2014 tillämpar Smoy Infras kollektivavtal för
schakt- och vattenbyggnadsarbeten då dessa är bättre anpassade till Smoys verksamhet med ständigt varierande
arbetsplatser och personal som reser till dessa.
I augusti slutade Tuomo Laitinen som VD och rollen
jobbet som VD övertogs av Drillcons CEO Mikael Berglund samtidigt som den tidigare borrchefen Miika Kalliokari utsågs till Platschef i Finland.

Drillcon Norway AS
Det norska dotterbolaget Drillcon Norway AS marknadsför och förmedlar koncernens tjänster på den norska
marknaden. Vi ser vår närvaro där som strategiskt viktig.
Bolaget har haft begränsad verksamhet under 2013.

Drillcon Iberia SA (Drillcon Portugal)
Drillcon Iberia SA, med administrativt kontor i Braga samt verkstad och
depå i Neves Corvo bedriver sin verksamhet i hela Europa med de största
kunderna på den Iberiska halvön.
Verksamheten består av kärnborrning
och raiseborrning åt gruv- och anläggningsindustrin. Drillcon Iberia är
Adriano Barros
ansvarigt för Drillcons raiseborrningsVerkställande Direktör
verksamhet.
Nettoomsättningen minskade till 148 813 tkr (156 269)
och EBITDA minskade med till 22 757 tkr (25 376). Den
minskade omsättningen hänförs till mindre volymer för
raiseborrning än förra året. Omsättningen för kärnborrningen något högre och för schaktrenovering i JointVenture fördubblades omsättning. Resultat påverkades
negativt av en reservation för en befarad kundförlust om
212,000 € för ett borruppdrag för Minaport Lda.
Kärnborrning
Under året har Iberia borrat 32 704 bm kärnborrning
vilket är 4 % lägre än föregående år, i snitt har 7-8 (11)
maskiner varit i drift. Borrning under jord har utförts
i Neves-Corvo åt Somincor, i Aljustrel åt Almina samt
åt MATSA i Minas Aguas Tenidas i Spanien. Borrning
för fältprospektering har utförts åt MAEPA och Almada
Mining i Portugal. Dessutom har geotekniska borrningar
genomförts åt MATSA.
Raiseborrning
Mängden raiseborrade schakt var 32 % lägre under året
jämfört med i fjol och mängden pilothål minskade med
ca 19 %. Största minskningen har varit i Somincor vars
behov av raiseborrning har varit lågt under 2013.
Under året har borrningar utförts i Portugal åt Somincor (Lundin Mining) med två maskiner och två till
tre maskiner i Aljustrel (ALMINA) samt åt Chelopech
Mines i Bulgarien, Zinkgruvan Mining i Sverige, MATSA
i Spanien (två maskiner) samt åt Dragon Mining i Orivesi Finland. På projektet åt MATSA i Spanien har svåra
geologiska förutsättningar bidragit till att produktionen
ligger lägre än våra förväntningar. Under året avslutades
uppdragen åt Dragon Mining Orivesi i Finland samt i
Zinkgruvan.
Joint-Venture
Det gemensamma JV-bolaget (D-H&DI ACE) med Deilmann-Haniel Gmbh har under året fortsatt med installation av stegvägar och plattformar i de tidigare renoverade schakten åt Somincor (Lundin Mining). Projektet är
planerat att avslutas under första kvartalet 2014.

Intäkter Mkr 2008-2013,
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Styrelse, företagsledning och revisor

Jan Skoglund

Erik Albinsson

Mikael Berglund

Av årsstämma valda styrelseledamöter (väljs årsvis)
Jan Skoglund, född 1951, Civilingenjör Väg o Vatten.
Styrelseordförande i Drillcons styrelse sedan 2012.
Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2011.
Innehav i Drillcon: 20 000 aktier.
Peter Zeidler, född 1944, bergsingenjör. VD för Zeidler
Konsult AB. Ledamot i Drillcons styrelse sedan 1991.
Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Metallvärden AB,
AB Yxsjö Industriservice. Suppleant i AB Yxsjö Gruvor.
Ordförande för Suomen Malmi Oy och styrelseledamot
för Drillcon Iberia SA.
Innehav i Drillcon: privat och via bolag 7 358 aktier.
Mikael Berglund, född 1961, gruvingenjör. VD för Drillcon AB. Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2002. Andra
styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Föreningen för Aktiva
Borrare (FAB). Ordförande i alla dotterbolagsstyrelser
förutom Suomen Malmi Oy. VD och styrelseledamot för
Suomen Malmi Oy. Medlem i Svemins Prospekteringskommitté.
Innehav i Drillcon: 2 328 886 aktier.
Erik Albinsson, född 1961, Civilingenjör. CEO Duroc AB
(publ). Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2012
Innehav i Drillcon: 0 aktier.
Erik Karlsson, född 1977, kärnborrare. Av personalen
utsedd ledamot i Drillcons styrelse sedan 2010.
Innehav i Drillcon: 0 aktier.

Erik Karlsson

Peter Zeidler

Ledande befattningshavare
Mikael Berglund, se styrelse.
Anna Johansson, född 1974, ekonomichef.
Innehav i Drillcon: 0 aktier.
Staffan Abrahamsson, född 1951, Verkställande direktör,
Drillcon Core AB. Innehav i Drillcon: 0 aktier.
Håkan Björling, född 1958, Produktionschef Gruvor,
Drillcon Core AB. Innehav i Drillcon: 0 aktier.
Svante Berglund, född 1969, Produktionschef Prospektering, Bygg och Anläggning, Drillcon Core AB.
Innehav i Drillcon: 0 aktier
Adriano Barros, född 1972, VD i Drillcon Portugal.
Innehav i Drillcon: 1 315 000 aktier.
Miika Kalliokari, född 1984, platschef, Smoy.
Innehav i Drillcon: 0 aktier
Tero Meriluoto, född 1957, ekonomichef, Smoy.
Innehav i Drillcon: 0 aktier
Vesa Toropainen, född 1976, geologichef, Smoy.
Innehav i Drillcon: 0 aktier
Tero Laurila, född 1951, mätningschef, Smoy.
Innehav i Drillcon: 0 aktier
Revisor
Ernst & Young med huvudansvarig revisor
Björn Bäckvall, auktoriserad revisor FAR, Box 362,
701 47 Örebro.
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Ekonomisk översikt
Tkr

2013

2012

2011

2010

2009

343 788

385 273

361 250

292 357

259 621

Rörelseresultat (EBITDA)

34 313

54 292

48 095

32 402

25 820

Rörelseresultat (EBIT)

11 935

33 890

31 543

17 196

8 543

Resultat efter finansiella poster (EBT)

11 116

31 995

31 422

16 849

8 008

Årets resultat
7 995
23 992
			

22 709

11 974

5 697

Nettoomsättning

Rörelsemarginal (EBITDA), %

10

14

13

11

10

4

9

9

6

3

Vinstmarginal (EBT), %
3
8
			

9

6

3

Rörelsemarginal (EBIT), %

Balansomslutning

259 351

266 042

241 376

183 788

174 953

Eget kapital
141 967
		

139 913

124 414

102 561

100 570

Eget kapital per aktie

3,18

3,14

2,79

2,31

2,30

Resultat per aktie

0,18

0,54

0,51

0,27

0,13

Utdelning per aktie
0,10
0,18
			
Avkastning på sysselsatt kapital

0,14

0,07

0,03

inklusive likvida medel, %

7

21

24

14

7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

9

27

32

17

8

Avkastning på totalt kapital, %

5

14

15

9

5

Avkastning eget kapital, %

6

18

20

12

6

55

53

52

56

57

Skuldsättningsgrad, ggr

0,26

0,31

0,20

0,16

0,21

Kassalikviditet, ggr

1,32

1,27

1,36

1,49

1,39

Balanslikviditet, ggr
1,70
1,65
			

1,72

1,98

1,96

Soliditet, %

Medeltal anställda
Nettoomsättning per anställd

302

329

301

282

237

1 138

1 171

1 200

1037

1095

Finansiella definitioner
Rörelseresultat (EBITDA)
Resultat före planenliga avskrivningar.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt.
Rörelsemarginal (EBITDA)
Beräknats som resultat före planerliga avskrivningar
(EBITDA) utryckt i procent av årets nettoresultat.
Rörelsemarginal (EBIT)
Beräknats som resultat före finansiella poster och skatt
(EBIT) utryckt i procent av årets nettoresultat.
Vinstmarginal (EBT)
Beräknats som resultat efter finansiella poster och skatt
(EBT) utryckt i procent av årets nettoresultat.
Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskade med icke-räntebärande skulder
och avsättningar inklusive uppskjuten skatteskuld.
Avkastning på sysselsatt kapital inkl likvida medel
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital
minskat med likvida medel.
Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av vägt genomsnittligt eget
kapital.
Avkastning på totalt kapital
Beräknas som resultat före finansiella poster och skatt
(EBIT) med tillägg för ränteintäkter i förhållande till
genomsnittlig balansomslutning.
Soliditet
Beräknas som eget kapital i procent av summa tillgångar enligt balansräkningen.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive varulager i förhållande
till kortfristiga skulder.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga
skulder.

Drillcons försäljning
2013 fördelad på länder, %
Omsättning 2009-2013 Mkr,
koncernen

Rörelseresultat EBITDA
2009-2013, Mkr, koncernen
60
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Drillcons försäljning fördelad på länder, Mkr
2013
2012		
2011
2010
Sverige
131,7 122,8		 127,2
109,6
Finland
70,2 118,3		 103,2
94,0
Portugal
78,9 108,1		 117,9
65,9
Spanien
45,4
22,1		
1,1
2,1
Norge
5,9
1,3		
4,4
5,8
Bulgarien
10,4
7,1		
5,4
9,7
Grekland
0
0		
0
3,7
Tyskland
0
0		
0,8
1,6
Turkiet
1,3
5,6		
0
0
Övriga länder
0
0		
1,3
0
343,8 385,3		 361,3
292,4

2009
54,7
102,8
65,5
30,3		
0,2
3,3		
2,2
1,7		
0
0
260,7		

Fördelningen bygger på bolagets egna uppskattningar.
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Aktiedata
Ägarstruktur per 31 december 2013:		
Antal
aktier

Andel av röster
och kapital, %

22 255 400
2 638 000
2 400 000
2 328 886
1 361 975
1 315 000
12 300 739
44 600 000

49,90
5,91
5,38
5,22
3,05
2,95
27,59
100,00

Ägare
AB Traction
Ålandsbanken AB
Etera Keskinäinen Eläkevak.Yhtiö
Mikael Berglund
Försäkringsbolaget Avanza Pension
Adriano Barros
Övriga ägare

Bemyndigande
Styrelsen har bemyndigande av bolagsstämman att, intill
nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission till marknadsmässiga villkor av högst 10 000 000 nya aktier utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att deltaga i emissionen.
Skälet är att aktierna ska kunna användas vid förvärv
av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för
finansiering av koncernen och/eller för att uppnå bättre
aktieägarstruktur.

Data per aktie
Årets resultat, tkr
Eget kapital, tkr
Antal aktier
Resultat per aktie, kr
Eget kapital/aktie, kr
Utdelning per aktie (för 2012
enligt styrelsens förslag), kr

Transaktion
Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 1:10000
Nyemission
Nyemission

Handel i aktien, aktieslag
Under 2013 var den genomsnittliga omsättningen i
Drillconaktien 103 787 kronor (161 770) per handelsdag. I
genomsnitt gjordes 10 avslut (16) per handelsdag.
Handelskod: DRIL.
Handelspost: 1 aktie
Samtliga aktier är av samma slag, A-aktier, och har
samma rösträtt. Kontoförande institut är Euroclear AB,
Box 7822, 103 97 Stockholm.

2013
7 995
141 967
44 600 000
0,18
3,18

2012
23 992
139 913
44 600 000
0,54
3,14

2011
22 709
124 414
44 600 000
0,51
2,79

2010
11 974
102 561
43 800 000
0,27
2,34

0,10

0,18

0,14

0,07

Antal aktier
1 000
1 500
100
260
28 597 140
15 200 000
800 000

Aktiekapital
100 000
250 000
260 000
286 000
1 144 000
1 752 000
1 784 000

2009
5 697
100 570		
43 800 000		
0,13		
2,30		
0,03

Kursutveckling, Drillcon-aktien

Aktiekapitalets utveckling			
År
1989
1991
1994
2005
2006
2007
2011

AB Tractions ägande i Drillcon överskred 30 % i juli 2013 vilket
innebar att bestämmelserna om budplikt aktualiserades. Den 1
augusti 2013 offentliggjorde AB Traction ett ovillkorat kontanterbjudande enligt reglerna om budplikt. Erbjudandet accepterades
av aktieägare representerande motsvarande 15,4 % av kapitalet
och rösterna i Drillcon. Genom accept av erbjudandet minskade
Mikael Berglund, VD, sitt innehav från 4 328 886 till 2 328 886
aktier. Peter Zeidler, styrelseledamot, sålde 4 500 000 aktier via
bolag och innehar efter försäljningen 7 358 aktier (privat och via
bolag). Vid årsskiftet uppgick AB Tractions ägarandel till 49,9 %.

Antal aktier
1 000
2 500
2 600
2 860
28 600 000
43 800 000
44 600 000

Kr

5

4

3

2

Jan 2013
Drillcon-aktien
OMXSPI
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Jan
2014

April
2014

Uppställning av borrigg i Trollhätte Slussar.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Koncernen utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för
gruv- och anläggningsindustrin på den europeiska marknaden.
Moderföretaget utför ingen produktion utan förser dotterföretagen med lednings-, finansiellt- och administrativt stöd.
Ägarförhållanden
Drillcon AB,556356-3880, är ett publikt bolag (publ) med säte
i Nora. Aktien är noterad på First North sedan 7 augusti 2006
och är sedan augusti 2009 noterat på First North Premier.
För ägarstruktur per 31 december 2013 se sidan 12.
Koncernstruktur
Verksamheten bedrivs i dotterföretag i Sverige, Norge, Finland
och Portugal. Dotterföretaget Drillcon Iberia SA har sedan 2008
ett joint-ventureavtal med Deilmann-Haniel, vilket går under
namnet Deilmann-Haniel&Drillcon Iberia ACE. Dotterföretaget
Drillcon Iberia SA har ett fast driftställen i Bulgarien. Under 2013
har det fasta driftstället i Grekland avvecklats.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
År 2013 blev ett mycket bra år för Drillcon i Sverige och Portugal. Sverige hade den högsta produktionen någonsin med över
146,000 borrmeter och ett bra ekonomiskt resultat. Portugal
hade något lägre borrproduktion än 2012 men bl.a. JointVenture med Deilmann-Haniel för schaktarbeten har bidragit till
fortsatt god lönsamhet. I Finland har året präglats av mycket låg
efterfrågan på gruv- och prospekteringsborrning samt en tvist
med Metallarbetarunionen. Trots god beläggning på geoteknisk
borrning och geoservice samt kostnadsbesparingar och reduktionen av personalstyrkan gjorde dotterbolaget i Finland en
förlust 2013.
Året präglades av osäkerhet och snabba förändringar. Basmetallpriserna sjönk kraftigt under första halvåret för att sedan
stabiliseras och i slutet på året åter stiga. Guldpriset har sjunkit
under hela året. Detta medförde bl.a. att verksamheten i Sverige
snabbt fick reducera personalstyrkan när ett större kontrakt
avslutades med kort varsel. Även Portugal har märkt av många
och snabba förändringar vilka har slagit åt båda håll med snabba
projektavslut och nya order. Sverige och Portugal har jämfört
med Finland klarat sig bra trots omständigheterna då merparten
av kunderna är producerande gruvbolag samt anläggningsentreprenörer medan den finländska marknaden domineras av
kapitalberoende prospekteringsföretag, s.k junior exploration
companies, och projekt i tidiga skeden vilka är mycket känsliga
för svängningar i metallpriser och tillgång på kapital.
Inför 2013 bildades Drillcon Drilling Equipment AB (DDE). I
januari övertog DDE den raiseborrutrustning som tidigare ägdes
av Drillcon Core AB (Core) och som hyrdes ut till Drillcon Iberia
SA (Iberia). Genom transaktionen renodlas verksamheten i Core
till att endast omfatta utförandet av borrningsentreprenader och
blir därigenom lättare att följa och analysera. Den sista december
2013 övertog DDE större delen av Suomen Malmi Oy´s (Smoy)
borriggar och bärare, vilka kommer att hyras ut till främst Smoy.
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Under året har Smoy nått en uppgörelse med Metallarbetarunionen i Finland angående en tvist om reseersättningar. Uppgörelsen innbar en kostnad på 511 tEuro. I Iberia har 212 tEuro
reserverats för en befarad kundförlust.
Moderbolaget har skrivit ner aktierna i Smoy med 21 650 tkr
till vad som motsvarar det koncernmässiga egna kapitalet på
balansdagen.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång har Drillcon Drilling Equipment AB
upptagit en kredit hos Bergslagens Sparbank. Drillcon Drilling
Equipment AB har gentemot banken en covenant vilken gäller
tills krediten är reglerad. Villkoren innebär i korthet att Drillcon
Drilling Equipment AB inte får lämna koncernbidrag eller
lämna utdelning innan skulden är reglerad. Krediten som togs
upp i januari 2014 uppgår till 15 000 tkr och amorteringstiden
är 7 år.
Framtida utveckling
Utsikterna för 2014 ser goda ut för Sverige och Portugal. Metallpriserna ligger på en rimlig nivå och koncernen har projekt
som kommer att pågå större delen av kommande år. Den finska
marknaden för prospekteringsborrning är fortsatt hårt konkurensutsatt vilket medför låg lönsamhet. Det är även få pågående
projekt på marknaden. Den geotekniska borrningen och marknaden för geoservice i Finland ser dock fortsatt god ut.
Försäljning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till
343 788 tkr (385 273 tkr) vilket är en minskning med 11 %.
Koncernens resultatet efter skatt uppgick till 7 995 tkr (23 992
tkr).
Moderbolagets omsättning framgår av moderbolagets not 2.
Moderbolagets resultat och ställning framgår av resultat- och
balansräkning.
Investeringar
Under året uppgick nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till 12 588 tkr (62 632 tkr). De största investeringarna har varit två borriggar, en för underjordsbruk och en för
geoteknisk borrning. Investering har även skett i raiseborrör och
transportfordon.
Investering i egen fastighet ingår ej i redovisade nettoinvesteringar ovan. Totalt har 729 tkr (2 307 tkr) investerats i utbyggnad av huvudkontoret i Nora.
Året investeringar i moderbolaget uppgick till 0 tkr (0 tkr).
Personal
Medelantalet anställda uppgick till 302 (329) anställda i koncernen varav 100 (92) i Sverige, 113 (116) i Portugal, samt 89 (121)
i Finland. Detta är en minskning med 27 personer jämfört med
föregående år.
Medelantal anställda i moderbolaget uppgick till 5 (5).

Miljöpåverkan
Koncernen uppfyller tillämpliga lagar, föreskrifter och andra miljökrav som gäller för verksamheten. De maskiner som används
i verksamheten väljs för att åverkan, främst markskador och
avgasemissioner, skall vara så begränsad som möjligt.
Den verksamhet som bedrivs är inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Dock ställs olika former av miljökrav i samband med utförande av entreprenadverksamheten.
Dessa miljökrav hanteras i samtliga upphandlingar.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Prissättning
Drillcons metod för prissättning (se not 2.17) kan innebära
risk för låg eller utebliven lönsamhet vid ett projekt om t ex
bergförhållanden är annorlunda än förväntat. Omvänt kan detta
innebära möjlighet till högre lönsamhet än förväntat.
Kunder
Koncernen har relativt få kunder vilket gör att långsiktiga kundrelationer är viktiga. Kunderna är starkt beroende av metallprisutvecklingen vilket i sin tur påverkar efterfrågan på Drillcons
tjänster.
Konkurrenter
Verksamheten är utsatt för betydande konkurrens. Etablering
av nya aktörer kan ske och bidraga till en ökad konkurrens.
Konkurrerande företag kan ha eller komma att få bättre industriella och finansiella resurser än Drillcon. Det kan inte uteslutas
att konkurrensen ökar ytterligare, vilket kan leda till minskade
marknadsandelar och försämrad lönsamhet.
Finansiella risker
Koncernen utsätts för ett antal finansiella risker som hanteras inom ramen för den finansieringspolicy som godkänts av
styrelsen. Det övergripande målet är att ha en kostnadseffektiv
finansiering inom koncernen och hantera de finansiella riskernas
påverkan på koncernens resultat. De främsta är riskexponeringar för koncernen är finansieringsrisk/likviditetsrisk, ränterisk,
valutarisk och kreditrisk, se koncernens not 3 och 18.
Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står:
Överkursfond		50 822 768
Balanserade vinstmedel		18 378 924
Årets resultat		-8 275 034
Totalt		60 926 658
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria egna
kapitalet disponeras enligt följande:
Överkursfond 		50 822 768
Balanserade vinstmedel		 5 643 890
Utdelning till aktieägarna
(0,10 kr per aktie)		 4 460 000
Totalt		60 926 658
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
		
not

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

Nettoomsättning
5
343 788
385 273
Övriga rörelseintäkter
6
2 301
407
		
346 089
385 680
			
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		
-57 037
-65 565
Övriga externa kostnader
7,8,9
-92 558
-98 288
Personalkostnader
10,11
-162 181
-167 535
		
-311 776
-331 388
			
Resultat före avskrivningar		
34 313
54 292
			
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
16
-22 377
-20 402
		
-22 377
-20 402
			
Rörelseresultat		
11 936
33 890
			
Resultat från finansiella investeringar
12		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
828
525
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-1 648
-2 420
		
-820
-1 895
			
Resultat efter finansiella poster		
11 116
31 995
			
Skatt			
Skatt på årets resultat
13
-3 121
-8 003
			
Årets resultat		
7 995
23 992
			
Övrigt totalresultat			
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat:			
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning			
av utländska verksamheter		
2 087
-2 249
			
Poster som inte kan omföras till periodens resultat:		
0
0
			
Årets totalresultat *		
10 082
21 743
			
			
Resultat per aktie
14		
Resultat efter skatt tkr, före och efter utspädning i kr per aktie
0,18
0,54
* Inga minoritetsintressen finns i koncernen, varför hela årets, och föregående års, totalresultat är hänförlig till moderföretagets aktieägare.
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Not

2013-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar
15		
Goodwill		
2 808
			
Materiella anläggningstillgångar
16		
Byggnader och mark		
4 278
Maskiner och inventarier		
114 928
		
119 206
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav
17
100
		
100
			
Summa anläggningstillgångar		
122 114
			
Omsättningstillgångar			
Varulager		
30 161
Kundfordringar
19
57 591
Övriga kortfristiga fordringar		
4 775
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
20
2 762
Likvida medel
21
41 948
		
137 237
			
Summa tillgångar		
259 351

2012-12-31

2 808

3 735
123 178
126 913

0
0
129 721

31 452
68 248
2 187
3 449
30 985
136 321
266 042

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital hänförlig till aktieägare i 			
moderbolag
22,23,24		
Aktiekapital		
1 784
1 784
Övrigt tillskjutet kapital		
92 158
92 158
Reserver		
-2 934
-5 021
Balanserat resultat		
50 959
50 992
Summa eget kapital		
141 967
139 913
			
Långfristiga skulder			
Uppskjuten skatteskuld
25
8 170
10 492
Övriga långfristiga räntebärande lån
26
28 324
32 929
		
36 494
43 421
			
Kortfristiga skulder
27		
Leverantörsskulder		
22 786
23 429
Kortfristiga räntebärande lån
26
9 153
9 998
Övriga kortfristiga skulder		
21 306
18 313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
28
27 645
30 968
		
80 890
82 708
			
Summa eget kapital och skulder		
259 351
266 042
			
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser specificeras i not 29.			
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
			
		
AktieTkr
Not
kapital

Övrigt 			
tillskjutet		 Balanserat
kapital
Reserver
resultat

Summa
eget
kapital

Ingående balans per 1 januari 2012		
1 784
92 158
-2 772
33 244
Årets resultat					
23 992
Övrigt totalresultat
24			
-2 249		
Utdelning avseende 2011
14				
-6 244
Ingående balans per 1 januari 2013		
1 784
92 158
-5 021
50 992

124 414
23 992
-2 249
-6 244
139 913

Årets resultat					
7 995
Övrigt totalresultat
24			
2 087		
Utdelning avseende 2012
14				
-8 028
Utgående balans per 31 december 2013*
22,23
1 784
92 158
-2 934
50 959
* Allt eget kapital är hänförligt till moderbolaget. Reserver i eget kapital avser omräkningsdifferenser, se vidare not 24.

7 995
2 087
-8 028
141 967
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Koncernens rapport över kassaflödet
		
2013-01-01
Not
-2013-12-31
Löpande verksamheten			
Resultat före avskrivningar		
34 313
Icke kassaflödespåverkande poster som
ingår i resultatet före skatt		
164
Erhållen ränta
12
828
Betald ränta
12
-1 085
Betalda inkomstskatter
13
-12 250
Kassaflöde från den löpande verksamheten före			
förändringar i rörelsekapital		
21 970
			
Justering av rörelsekapital			
Förändring av varulager		
2 024
Förändring av fordringar		
14 231
Förändring av skulder		
398
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		
38 623
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
16
-11 919
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
16
287
Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar
17
-100
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-11 732
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Amorteringar av lån		
-11 750
Nyupptagna lån		
3 210
Utdelning till Moderföretagets aktieägare
14
-8 028
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		
-16 568
			
Årets kassaflöde		
10 323
			
Likvida medel vid årets början		
30 985
Kursdifferens i likvida medel		
640
Likvida medel vid årets slut
21
41 948

2012-01-01
-2012-12-31
54 292
27
525
-1 394
-8 251
45 199

-68
-82
-6 217
38 832

-49 262
395
0
-48 867

-10 162
13 800
-6 244
-2 606
-12 641
44 371
-745
30 985
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Noter till koncernredovisningen
Not 1

Företagsinformation

Bolagskoncernen utgörs av moderföretaget Drillcon AB (publ), 5563563880 och dess dotterföretag. Moderföretagets Drillcon AB (publ)
hemvist och säte är i Nora, Örebro län i Sverige.
Styrelsen och verkställande direktören har den 12 mars godkänt
denna koncernredovisning för att förelägga för antagande vid 2014 års
årsstämma.
Not 2

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisning för Drillcon AB koncernen har upprättats i enlighet
med Årsredovisningslagen, RFR 1, kompletterande redovisningsregler
för koncernen samt International Financial Reporting Standards (IFRS)
och IFRIC-tolkningar sådan de antagits av EU.
När styrelsen och verkställande direktören upprättar finansiella
rapporter i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa
uppskattningar och antaganden göras. De områden som innefattar en
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisning anges i not 4.
Grunder för upprättandet av redovisningen
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med
undantag för derivativa finansiella instrument, finansiella tillgångar
tillgängliga för försäljning och finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen. Det redovisade värdet på de tillgångar och
skulder som säkrats, och som normalt redovisas till anskaffningsvärde,
har justerats för förändringar i de verkliga värden som hänför sig till de
risker som säkrats (säkring av verkligt värde). Alla belopp anges, om
inget annat sägs, i tusental svenska kronor (TSEK).
2.2 Förändringar i redovisningsprinciper
Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
De IFRS som har trätt i kraft för räkenskapsåret som inleddes 1 januari
2013 och som påverkar koncernen är ändringen i IFRS 7 Finansiella
instrument: Upplysningar, IFRS 13 Värdering till verkligt värde, ändringen
i IAS 19 Ersättningar till anställda och ändringen i IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter.
Ändringen i IFRS 7 har introducerat nya upplysningskrav avseende
kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Koncernen har
både finansiella instrument som kvittas i balansräkningen och finansiella
instrument som inte kvittas i balansräkningen, men som omfattas av
ramavtal om kvittning. De nya upplysningskraven är därmed tillämpliga
och upplysningar lämnas i not 26.
IFRS 13 innehåller enhetliga regler för beräkning av verkliga värden och
samlar kraven kring upplysningar om verkliga värden. Införandet av IFRS
13 innebär att ytterligare upplysningar lämnas om finansiella instruments
verkliga värden. Dessa upplysningar återfinns i not 26.
Ändringen i IAS 19 Ersättningar till anställda innebär främst betydande
förändringar avseende redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner,
som inte får någon effekt på koncernen. Ändringen inkluderar ytterligare förändringar som inte fokuserar på redovisning av pensioner utan
övriga former av ersättningar till anställda. Ersättningar vid uppsägning
ska redovisas vid det tidigare av följande: tillfället för när erbjudandet om
ersättning inte kan dras tillbaks, och i enlighet med IAS 37 som en del av
exempelvis omstrukturering av verksamheten.
Ändringen i IAS 1 introducerar nya presentationskrav av övrigt
totalresultat, där en uppdelning ska göras i poster som ska återföras
till resultatet och poster som aldrig kommer återföras till resultatet.
Ändringen innebär för koncernen att en rubrik har infogats i rapport
över totalresultat för att tydliggöra att koncernen enbart har poster som
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kommer att återföras till resultatet.
Koncernen har utöver de nyheter som trätt i kraft i år valt att förtidstillämpa ändringen i IAS 36 Nedskrivningar, vilken tar bort kravet att
upplysa om återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter
till vilka goodwill allokerats, som infördes i samband med införandet av
IFRS 13.
I och med att koncernen förtidstillämpar denna ändring blir det ingen
påverkan på de upplysningar som lämnas om nedskrivningsprövning av
goodwill, vilka återfinns i not 16.
Nya och ändrade standarder och tolkningar relevanta för koncernen som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid.
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa
finansiella rapporter, med undantag av ändringen i IAS 36 vilken beskrivs
ovan. Nedan beskrivs de IFRS som väntas ha en påverkan eller kan
komma att ha en påverkan på koncernens finansiella rapporter. Utöver
de IFRS som beskrivs nedan väntas övriga nyheter som IASB har godkänt
per den 31 december 2013 inte ha någon påverkan på koncernens
finansiella rapporter.
Det så kallade koncernpaketet, vilket består av IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12 Upplysningar
om andelar i andra företag samt ändringar i IAS 27 Separata finansiella
rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures,
träder i kraft 1 januari 2014 och är godkänt av EU. Dessa väntas inte ha
någon påverkan på koncernens redovisning i dagsläget, förutom att mer
upplysningar kommer lämnas i kommande årsredovisningar om andelar
i andra företag.
Ändringen i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering tydliggör
genom en ändring i avsnittet ”Vägledning vid tillämpning” när finansiella
tillgångar och finansiella skulder kan kvittas. Förtydligandet avser vad
som avses med en ”legal rätt att kvitta” och vad som avses med att
”poster regleras med ett nettobelopp” i olika situationer. Ändringen
träder i kraft 1 januari 2014 och är godkänd av EU. Koncernen utreder
för närvarande om detta kommer påverka de finansiella rapporterna
eller inte.
Tolkningen IFRIC 21 Levies tydliggör när en skuld för avgifter/skatter
som statliga eller motsvarande organ påför företag i enlighet med lagar/
förordningar med undantag för inkomstskatter, straff och böter ska
redovisas. Tolkningen anger att en skuld ska redovisas när företaget har
ett åtagande att erlägga avgiften till följd av en inträffad händelse och den
ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 eller senare.
Den är ännu inte godkänd av EU. För närvarande pågår en utredning hur
koncernen påverkas av tolkningen.
2.3 Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och dotterföretag i
vilka moderföretaget innehar mer än 50 procent av aktierna eller på
något sätt innehar ett bestämmande inflytande. Dotterföretag och filialer
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag koncernen har
kontroll över dem till och med den dag bestämmande inflytande inte
längre utövas. I dagsläget är samtliga dotterföretag ägda till 100 procent.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.
Metoden innebär att moderföretagets anskaffningsvärde för aktier i
dotterföretag elimineras mot dotterföretagens eget kapital vid förvärvstillfället. Eget kapital i de förvärvade dotterföretagen bestäms utifrån en
marknadsvärdering av tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. I de
fall anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag överstiger det förvärvade egna kapitalet enligt ovan redovisas mellanskillnaden som goodwill
i koncernbalansräkningen. Härigenom ingår endast resultat uppkomna
efter förvärvstidpunkten i koncernens eget kapital.
För dotterföretaget Drillcon Iberias 50% ägandet i Joint Venture företaget, Deilmann-Haniel & Drillcon Iberia ACE, har klyvningsmetoden
använts. Klyvningsmetoden innebär att samägarens andel av tillgångar,

skulder, intäkter och kostnader i ett gemensamt styrt företag slås ihop
post för post med motsvarande poster i samägarens resultat- och
balansräkning.
Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen.
2.4 Omräkning av utländska koncernföretag och utländsk valuta
Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till transaktionsdagens kurs.
Fordringar och skulder som redovisas i utländsk valuta har omräknats till
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster som avser fordringar
och skulder i rörelsen redovisas i rörelseresultatet.
Koncernföretag
I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta. Resultat- och balansräkningar för utländska verksamheter tas med i deras
funktionella valuta och omräknas till koncernens rapporteringsvaluta.
Funktionell valuta är samma som den lokala valutan. Tillgångar och
skulder i dotterföretagen räknas om till balansdagskurs och intäkter
och kostnader räknas om till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår vid konsolidering redovisas som en separat del av
totalresultat.
2.5 Immateriella tillgångar
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång som
saknar fysisk substans. Koncernen har för närvarande inga andra immateriella tillgångar utöver goodwill.
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger
det verkliga värdet på koncernens andel av den förvärvade enhetens
identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv
av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas
årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivning av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet
inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den
avyttrande enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid
prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Koncernens goodwill fördelas på två kassagenererande enheter, Drillcon Iberia SA samt Drillcon
Sverige.
2.6 Materiella tillgångar
Byggnader och mark innefattar en rörelsefastighet med kontor och
verkstad. I enlighet med IFRS 1 har verkligt värde för fastighet används
som antaget anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar avskrivs
systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden med beaktande
av bedömt restvärde.
Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod
granskas i slutet av varje räkenskapsår och justeras om så behövs. Om
det förekommer interna eller externa indikationer på att tillgången har
sjunkit i värde skall tillgången nedskrivningstestas. Tillkommande utgifter
läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat
tillgång beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att
de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta
delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer
och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den
period de uppkommer.
Realisationsvinster och förluster beräknas som differensen mellan
försäljningssumman och tillgångens redovisade värde. Förlust eller vinst
redovisas i resultaträkningen.

Avskrivning beräknas enligt följande:
Antal år
Fastighetsinventarier		
10-20
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-15
Inventarier, verktyg och mätinstrument
3-10
Fordon och övriga inventarier		
5
Byggnader		
20-25
2.7 Finansiella instrument
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar i klassificeras enligt följande kategorier: finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt finansiella tillgångar som kan säljas.
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången
förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella
tillgångarna vid det första redovisningstillfället och omprövar detta
beslut vid varje rapporteringstillfälle. Koncernen innehar, förutom
likvida medel, endast lån och fordringar som är icke-derivata finansiella
tillgångar med fasta eller fastställbara betalningar som inte noteras på en
aktiv marknad. De värderas inledningsvis till verkligt värde. Alla tillgångar
nedskrivningstestas.
2.8 Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga
likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader. I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som
upplåning bland kortfristiga skulder. I kassaflödesanalysen för koncernen
utgör likvida medel av kassa och banktillgodohavande enligt beskrivning
ovan.
2.9 Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller
utförda tjänster i den löpande verksamheten. Kundfordringar i koncernen förväntas betalas inom ett år eller tidigare varav de klassificeras som
omsättningstillgångar.
2.10 Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med först in - först ut metoden
(FIFO), eller vägd genomsnittlig kostnad (WAC), då denna är en god approximation av FIFO. Avsättningar görs också för gamla, dåligt omsatta
och inkuranta varor. I balansräkningen reduceras det bokförda värdet på
varulagret med motsvarande belopp.
2.11 Finansiella skulder
IAS 39 delar in finansiella skulder i två kategorier: finansiella skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen och finansiella skulder
som värderats till upplupet anskaffningsvärde. Koncernens finansiella
skulder, som är värderade till upplupet anskaffningsvärde, består av:
banklån, skulder avseende finansiell leasing och leverantörsskulder.
2.12 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år
eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
2.13 Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuella skillnader mellan erhållet belopp (netto efter
transaktionskostnader) och återbetalningsbelopp redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med nominell ränta med hjälp av
effektivräntemetoden.
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2.14 Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en aktuell förpliktelse, legal eller informell, till följd av tidigare händelser och då det är sannolikt att en
utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess
värde går att mäta tillförlitligt. I de fall då företaget förväntar sig att en
gjord avsättning ska ersättas av utomstående, exempelvis inom ramen
för ett försäkringsavtal, redovisas denna som en separat tillgång, men
först när det är så gott som säkert att ersättningen kommer att erhållas.
Om tidvärdet är väsenligt ska den framtida betalningen nuvärdesberäknas. Beräkningen ska göras med hjälp av diskonteringsränta som speglar
kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn tagen till specifika risker
kopplade till åtagandet. Ökning av åtagandet på grund av tidsvärdet redovisas som en räntekostnad. Bolaget har för närvarande inga åtagande
som ska redovisas som avsättningar.
2.15 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som
direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas,
netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
2.16 Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Huvuddelen av pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs
genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ
som administrerar planerna. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad i resultaträkningen när de uppstår.
Företaget har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är
betalda. Företaget har en förmånsbestämd pensionsplan, i form av
Alecta, som omfattar flera arbetsgivare. Eftersom det inte finns tillräcklig
information för att redovisa denna som förmånsbestämd har företaget
redovisat planen som en avgiftsbestämd plan i enlighet med IAS 19.
Förmåner efter avslutad anställning
Koncernen har inga förmåner som utgår efter avslutad anställning.
Ersättningar vid uppsägning
Koncernen har, under räkenskapsåret eller tidigare, ej ingått sådana avtal
som innebär att en anställd vid uppsägning erhåller ersättning
utöver sedvanliga uppsägningsvillkor.
Bonusplan
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus, som beräknats
utifrån en formel som beaktar den vinst som kan hänföras till moderföretagets aktieägare efter vissa justeringar. Koncernen redovisar en
avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse
på grund av tidigare praxis.
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2.17 Intäktsredovisning
Nettoomsättning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter
samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Koncernen redovisar
en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och
särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamhet
såsom det beskrivs nedan. Koncernen grundar sina bedömningar på
historiska utfall och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och
speciella omständigheter i varje enskilt fall.
Koncernens försäljning av kärn-, geoservice och raiseborrningstjänster
är utformade enligt nedan:
1. Mobilisering/Demobilisering: Fast pris som ska täcka förberedelser
och transport av utrustning och personal till och från arbetsplatsen.
2. Uppställning och flytt mellan borrhål: Offereras oftast på löpande
timkostnad vid kärnborrning, ofta fast kostnad vid raiseborrning. Kärnborrningskontrakt omfattar oftast ett antal hål medan raiseborrnings-
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kontrakt ofta är bara ett eller två hål.
3. Borrningspris per borrad meter: I borrmeterpriset ingår allt,
förbrukningsmaterial, löner, kapitalkostnader, resor, logi, frakt m.m. Vid
kärnborrning är priset ofta stigande med djupet. Vid raiseborrning är
ofta borrmeterpriset uppdelat i pilothål och rymning. Pris per borrmeter
sätts i teorin efter bergkvalitet, hårdhet, sprickighet, m m. Vid osäkerhet
kan bolaget förbehålla sig rätten att omförhandla priset om bergkvalitén
skiljer sig mycket från det förväntade.
3.1 Geoservice, pris per enhet som t.ex. mätpunkt, borrhålsmeter,
meter karterad borrkärna.
4. Övrigt arbete: Mätningar, cementering eller casing vid dåligt berg,
provtagningar, väntetider m m debiteras löpande per timme. Debitering
på löpande räkning tillämpas oftare på geoservice än kärnborrning eller
raiseborrning.
Av årets omsättning på 343 788 tkr (385 273 tkr) utgör 96 % (96 %)
försäljning av borrtjänster.
Övriga intäkter
Övriga intäkter består främst av återvunna kundförluster, realisationsvinster för sålda materiella anläggningstillgångar, personalrelaterade bidrag
och valutakursvinster.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
När värdet på en fordran i kategorin lånefordringar och kundfordringar
har gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på
nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig
effektiv ränta.
Utdelningsintäkt
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.
2.18 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som
på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där
moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts
i självdeklarationen avseende situationer där tillämpliga skatteregler är
föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet
på tillgångar och skulder och dess redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en
tillgång eller skuld som inte är av rörelseförvärv och som, vid tidpunkten
för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser
(och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller
den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas
på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag,
förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden inte
kommer att återföras inom skådlig framtid.
Uppskjutna skattefordringar och - skulder kvittas när det finns en

legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och
när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till
skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen
samma skattesubjektet eller olika skattesubjektet, där det finns en avsikt
att reglera saldona genom nettobetalningar.
2.19 Leasingavtal
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande
behålls av leasinggivaren klassificeras som operationell leasing.
Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella
incitament från leasinggivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt
över leasingperioden.
Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. Leasingavtal av
anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som
finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing
i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och
nuvärdet av minimileaseavgifterna.
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och
finansiella kostnader för att uppnå en fast räntesats för den redovisadeskulden. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella
kostnader, ingår i balansräkningens poster övriga långfristiga räntebärande lån och kortfristiga räntebärande lån. Räntedelen i de finansiella
kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden
så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar
en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden.
2.20 Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av
moderföretagets aktieägare.
Not 3

Finansiella riskhantering

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:
marknadsrisker (valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk (se även not 18).
Marknadsrisk
Med marknadsrisk menas risken för värdeminskning i finansiella
instrument eller framtida kassaflöden från sådant instrument till följd av
förändringar i marknadspriser. Marknadsrisken delas upp i valutarisk,
ränterisk och prisrisk. Koncernens huvudsakliga risker är valutarisk och
ränterisk.
Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende euro. Valutarisker uppstår genom framtida affärstransaktioner redovisade tillgångar och
skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Koncernen har
ett antal innehav i utlandsverksamheter vilkas nettotillgångar exponeras
för valutarisker. Valutaexponering som uppstår från nettotillgångarna i
koncernens utlandsverksamheter hanteras huvudsakligen genom upplåning i de berörda utländska valutorna. Om den svenska kronan hade
försvagats/förstärkts med 10% i förhållande till euro med alla andra
variabler konstanta, skulle årets resultat per 31 december varit 38 tkr
(2012: 2 429 tkr) lägre/högre.

Kredit- och motpartsrisk.
Kredit- och motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte
kan fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar koncernen en förlust.
Risken är begränsad då majoriteten av koncernens motparter är större
gruvföretag och anläggningskoncerner. För att begränsa risken används i
vissa fall betalningsgaranti (bankgaranti) eller krav på förskottsbetalning.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken att en finansiell tillgång ej går att realisera till
förväntat pris vid önskat tillfälle. Koncernen har därför ett behov av
tillgång till likvida medel vid förutsedda eller oförutsedda händelser, för
att undvika onödiga kostnader. Genom att välja att placera de finansiella
tillgångarna i en blandning av likvida medel och värdepapper med
enfungerade andrahandsmarknad minskas denna risk. Värdepapper kan
även ha varierande löptider och belopp för att ytterligare öka möjlig
hterna till en flexibel hantering av finansiella tillgångar.
Not 4
		

Viktiga uppskattningar och bedömningar
för redovisningsändamål

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar på
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
behandlas nedan.
Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den period då de kommer
att generera intäkter, dvs. deras nyttjandeperiod. Längden på nyttjandeperioden bedöms årligen. Om det finns en indikation på att en tillgång
har minskat i värde beräknas tillgångens återvinningsvärde. Koncernen
har under perioden inte ändrat nyttjandeperioderna eller bedömt att det
funnits några indikationer på att någon materiell anläggningstillgång skulle
ha minskat i värde.
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i
not 2.5. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa
uppskattningar göras (not 15).
Avsättningar för osäkra fordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
det förväntade realiserbara värdet. En uppskattning för osäkra fordringar
som grundas på en objektiv utvärdering av alla utestående belopp görs
vid årsslutet. Förluster knutna till osäkra fordringar redovisas i resultaträkningen under övriga rörelsekostnader, se not 19.
Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag
Dotterbolaget med säte i Finland har legala underskottsavdrag. På dessa
beräknas uppskjuten med 24,5 %, som är gällande skattesats i Finland.
Skattefordran tas upp i sin helhet då dotterbolaget bedöms generera
ett skattemässigt överskott de kommande åren. Den utgående skattefordran för år 2013 uppgår till 1 601 tkr (1 231 tkr). Moderföretagets
skattefordan avseende underskottsavdrag uppgår till 0 tkr (56 tkr).

Ränterisk
Koncernen är låntagare och exponeras därför för en ränterisk. Ränterisk
innebär att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens resultat
och kassaflöden. Koncernen har lån, krediter samt leasingkontrakt som
påverkas av en förändring i marknadsräntorna. En förändring i marknadsränta med -/+ en procentenhet medför en resultatpåverkan för
räkenskapsåret, vid rörlig ränta, på ca +/- 375 tkr (2012: 429 tkr).
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Not 5

Segmentinformation

Styrelsen bedömer verksamheten både från ett geografiskt perspektiv och från produktionsansvars
perspektiv. Styrelsen har fastställt att operativ verksamhet i koncernens juridiska enheter utgör segement, utifrån det land där enheten har sitt säte och ansvar för intäkter. Dessa segment används
för att fatta strategiska beslut. Styrelsen bedömer rörelsesegmentens resultat baserat på ett mått
som benämns EBITDA. Detta mått exkluderar effekterna av kostnader av engångskaraktär
från rörelsesegmentet, som exempelvis omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill.
Segmentinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas, som lämnats till
styrelsen för verksamhetsåret 2013 är följande:
					 Förs. inom
Sverige
Finland
Portugal
Norge segmenten
Segmentens nettoomsättning (extern)
136 995
70 112
148 813
834
-12 966
Rörelseresultat (EBDITA)
23 524
-11 970
22 757
2		
Avskrivningar
-11 624
-3 617
-7 136
0		
Rörelseresultat (EBIT)
11 900
-15 587
15 621
2		
						
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar*
6 326
5 094
1 168
0		
						
Segmentinformation för räkenskapsåret 2012 är följande:					 Förs. inom
Sverige
Finland
Portugal
Norge segmenten
Segmentens nettoomsättning (extern)
114 548
128 976
156 269
58
-14 578
Rörelseresultat (EBDITA)
18 776
10 133
25 376
7
0
Avskrivningar
-9 224
-7 391
-3 787
0
0
Rörelseresultat (EBIT)
9 552
2 742
21 589
7
0
						
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar*
53 369
4 936
4 327
0		

Totalt
343 788
34 313
-22 377
11 936
12 588

Totalt
385 273
54 292
-20 402
33 890
62 632

* Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar är inklusive finansiell leasing. Investeringar i egna fastigheter är undantagna.

Extern omsättning 		
Total omsättning minskat med koncernintern försäljning, redovisat per segement						
			
2013
2012
Sverige			 129 677
121 711
Finland			
68 664
113 491
Portugal			 140 283
149 905
Norge			
5 164
166
Summa			 343 788
385 273
Not 6

Övriga rörelseintäkter		

			
Vinst sålda inventarier			
Försäkringsersättning			
Valutakursdifferenser			
Återvunna kundförluster			
Övrigt			
Summa			
		
		
Not 7
Övriga externa kostnader		
			
Reparation och underhåll			
Underentreprenörer			
Frakt, transport, resor och kostnader för fordon
Hyra av utrustning och maskiner			
Övrigt			
Summa			
		
Not 8
Ersättning till revisorerna		
Ernst & Young			
Revisionsuppdrag			
Andra uppdrag			
Summa			
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2013
260
0
465
1 445
131
2 301

2012
192
0
27
0
188
407

2013
16 270
14 771
20 387
14 835
26 295
92 558

2012
25 006
18 659
24 440
15 510
14 673
98 288

2013
259
44
303

2012
218
75
293

Armindo Costa, Serra Cruz,
Martins & Associados			
Revisionsuppdrag			
Andra uppdrag			
Summa			
		
Not 9
Operationell leasing		

2013
61
35
96

2012
61
35
96

Koncernen har ingått hyresavtal avseende lokaler, bilar och kontorsutrustning av operationell natur enligt följande		
Avgifter som förfaller			
2013
2012
Inom ett år			
4 889
5 732
Mellan ett och två år			
3 505
3 742
Mellan två och tre år			
3 000
2 764
Efter tre år			
5 180
10 217
Årets hyresavgifter har uppgått till		
6 202
5 491
		
Not 10 Medelantalet anställda		

Sverige
Portugal
Finland
Norge
Summa

2013		
Medeltal varav män
anställda		
100
97
89
85
113
111
0
0
302
293

2012
Medeltal
anställda
92
116
121
0
329

varav män
89
115
119
0
323

Könsfördelning i Koncernen för styrelseledamöter och övriga ledande
befattningshavare:				
2013		 2012
Antal på varav män
Antal på
varav män
balansdagen		balansdagen
Styrelseledarmöter i
moderföretaget
4
4
5
5
Verkställande direktör
och övriga ledande 					
befattningshavare
(inklusive dotterföretag)
11
10
12
11
Summa
15
14
17
16
Not 11

Löner och ersättningar till anställda

			
2013
2012
Löner och andra ersättningar			 107 786
117 153
Sociala avgifter			
28 353
31 750
Pensionskostnader			
9 748
15 647
Summa			 145 887
164 550
				
Löner och andra ersättningar fördelat på styrelse och vd samt övriga anställda		
Löner och andra ersättningar			
2013
2012
Styrelse och VD*			
4 367
4 142
Övriga anställda			 103 419
113 011
			 107 786
117 153
Sociala avgifter				
Styrelse och VD			
1 179
1 257
Övriga anställda			
27 174
30 493
			
28 353
31 750
Pensionskostnader				
Styrelse och VD			
847
846
Övriga anställda			
8 901
14 801
			
9 748
15 647
Summa			 145 887
164 550
* Ersättningar till VD och styrelse specificeras i not 30		
				
Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
			
2013
Finansiella intäkter				
-ränteintäkter på kortfristiga banktillgodohavanden 701
-Valutakursdifferenser på finansiella
tillgångar och skulder			
127
			
828
Finansiella kostnader				
-banklån			
-1 085
-valutakursdifferenser på finansiella
tillgångar och skulder			
0
-skulder avseende finansiell leasing		
-563
			
-1 648
				
Not 13 Skatter

2012
525
0
525
-1 104
-290
-1 026
-2 420

			
2013
2012
Aktuell skatt:				
Aktuell skatt på årets resultat			
-5 530
-6 366
Justeringar avseende tidigare år			
0
0
Summa aktuell skatt			
-5 530
-6 366
				
Uppskjuten skatt (not 25)				
Förändring av uppskjuten skatt 			
2 409
-1 637
Summa uppskjuten skatt			
2 409
-1 637
Inkomstskatt			
-3 121
-8 003
				
Inga inkomstskatteeffekter är hänförliga till komponenter i Övrigt totalresultat.				
Nedan redovisas en avstämning av den effektiva skatten i koncernen. 		

2013
%
2012
%
Resultat före skatt
11 116
-22,0
31 995
-26,3
Inkomstskatt beräknad
enligt gällande skattesats -2 446		
-8 415
Skatteeffekter av:				
Effekt av andra skattesatser
för utländska bolag
-635
-5,7
-611
-1,9
Skatt hänförligt till tidigare år 0
0
0
0
Effekt av ändrad skattesats
0
0
1 066
3,3
Ej avdragsgilla kostnader
-40
-0,4
-43
-0,1
Ej skattepliktiga intäkter
0
0
0
0
Total skattekostnad
-3 121
-28,1
-8 003
-25,0
Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 28,1 procent. Skattesatsen
inom koncernen är 22,0 procent. Skillnaden mellan genomsnittliga och
effektiva skattesatser framgår ovan. 				
				
Not 14 Resultat per aktie och utdelning per aktie
Resultat per aktie				
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som
är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt
genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive
återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget.
Inga återköp av egna aktier har förekommit under 2013 eller 2012. 		
			
2013
2012
Resultat som är hänförligt
till moderföretagets aktieägare 			
7 995
23 992
Resultat per aktier i kr			
0,18
0,54
Antal aktier i tusental			
44 600
44 600
Utdelning per aktie				
Utdelning som betalades ut under 2013 och 2012 uppgick till 8 028 tkr
(0,18 kr per aktie) respektive 6 244 tkr (0,14 kr per aktie). På bolagsstämman den 14 maj 2014 kommer en utdelning avseende räkenskapsåret
2013 på 0,10 kr per aktie, totalt 4 460 tkr, att föreslås. Den föreslagna
utdelningen har inte redovisats som skuld i dessa finansiella rapporter.		
		
Not 15 Förvärv av rörelse
Goodwill			
2013
2012
Ingående anskaffningsvärde			
2 808
2 808
Utgående bokfört värde			
2 808
2 808
					
Goodwill per kassagenererande enhet:		
2013
2012
Drillcon Sverige			
2 464
2 464
Drillcon Iberia SA			
344
344
			
2 808
2 808
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade
på finansiella prognoser som godkänts av företagsledningen och som täcker
en 5 års period. Kassaflöden bortom 5 års perioden extrapoleras med hjälp
av bedömd tillväxt om 2 procent. EBITDA/Brutto-marginalen baseras på de
genomsnittliga värden som uppnåtts tidigare år och de marginaler som
förväntas uppnås kommande år. Dessa har ökat gradvis under prognosperioden för förväntade effektivitetsförbättringar. Diskonteringsränta speglar
marknadens kortsiktiga marknadsbedömningar av de risker som är specifika
för respektive kassagenererande enhet. Diskonteringsräntan har beräknats
utifrån den genomsnittliga procentandelen av genomsnittliga kapitalkostnader
före skatt för branschen. Hänsyn till skattekostnad och ränta tas vid
beräkning av diskonteringsränta (WACC), som uppgår till ca 12 %.
Beräkningen av nyttjandevärde för de kassagenererande enheterna är
känslig för förändringar i antaganden kring bland annat EBITDA, marginal, diskonteringsränta, marknadsandel och tillväxt. 			
				
Känslighet för förändringar av antaganden			
Vad gäller bedömningen av goodwill anser ledningen att ingen rimlig genom
förbar förändring i något av de grundläggande antagandena skulle kunna
göra att det redovisade goodwillvärdet understiger återvinningsvärdet.
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Not 16

Materiella anläggningstillgångar

Not 17

Byggnader och mark			2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde			
4 307
Inköp			
730
Utgående anskaffningsvärde			
5 037
			
Ingående avskrivningar			
-572
Årets avskrivningar			
-187
Utgående ackumulerade avskrivningar		
-759
Utgående redovisat värde			

2012-12-31
2 000
2 307
4 307
-407
-165
-572

4 278

3 735

Maskiner och inventarier			2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde			 225 719
Årets omräkningsdifferenser			
2 897
Inköp			
13 038
Försäljning och utrangeringar			
-709
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		 240 945
			
Ingående avskrivningar			 -102 541
Årets omräkningsdifferens			
-1 545
Försäljning och utrangeringar			
259
Årets avskrivning			
-22 190
Utgående ackumulerade avskrivningar		 -126 017

2012-12-31
167 603
-3 405
63 057
-1 536
225 719

Utgående redovisat värde			

114 928

-85 261
1 844
1 113
-20 237
-102 541
123 178

Av redovisat värde per 31 december 2013 avser 19 539 tkr (21 528
tkr) finansiella leasingavtal. Av årets inköp avser 1 848 tkr (16 100 tkr)
finansiell leasing.			
			

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav		2013-12-31 2012-12-31
Ingående balans anskaffningsvärde		
0
0
Förvärv			
100
0
Redovisat värde			
100
0
Andelen i det finansiella instrumentet är ej väsentligt och det verkliga
värdet har ej varit möjligt att uppskatta. Innehavet avser 474 aktier
(0,47%) av kapitalet i Minalyze AB, org nr 556815-0501.			
			
Not 18 Finansiella instrument och finansiell riskhantering
Finansiell riskhantering inom koncernen			
Bolagen är exponerat för ett antal finansiella risker som koncernen hanterar inom ramen för den finansieringspolicy som godkänts av styrelsen.
Det övergripande målet är att ha en kostnadseffektiv finansiering inom
koncernen och hantera de finansiella riskernas påverkan på koncernens
resultat. Grunden för koncernens finansiella strategi är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för drift och utveckling. De främsta är
riskexponeringarna för koncernen är finansieringsrisk/likviditetsrisk, ränterisk i verkligt värde och i kassaflödet, valutarisk och kreditrisk. Bolagets
finansieringspolicy styr alla finansiella transaktioner inom koncernen.
			
Finansiella tillgångar och skulder			
Det verkliga värdet på koncernens likvida medel, kundfordringar,
leverantörsskulder och finansiella skulder motsvarar i allt väsentligt det
bokförda värdet. Uppdelning av verkligt värde sker utifrån tre nivåer.
Nivå 1: enligt priser noterade på aktiv marknad för samma instrument.
Drillcon har inga finansiella instrument i denna nivå. 		
Nivå 2: enligt direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte
inkluderas i nivå 1. Drillcon har inga finansiella instrument i denna nivå.
Nivå 3: enligt indata som inte är oberverbara på marknaden. I denna
nivå ingår andra långfristiga värdepappersinnehav. 		
Som räntesats för att bestämma verkligt värde på upplåning har stibor
30 per sista december + 1,5 procentenhet använts vid diskontering. För
finansiell leasing används stibor 30 + faktisk marginal på leasingkontrakt.

KundFinansiella
Övriga
Summa		 Ej finansiella Summa Rapport
och lånetillgångar som
finansiella
redovisat
Verkligt
tillgångar över finansiell
31 december 2013
fordringar
kan säljas
skulder
värde
värde
och skulder
ställning
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
100		
100
100		
100
Kundfordringar och andra fordringar 								
exklusive interimsfordringar
62 365			
62 365
62 365		
62 365
Likvida medel
41 948			
41 948
41 948		
41 948
Summa finansiella tillgångar
104 313
100
104 413
104 413		
104 413
Finansiella instrument per kategori

Upplåning exklusive skulder avseende								
finansiell leasing			
24 603
24 603
23 257		
24 603
Skulder avseende finansiell leasing			
12 874
12 874
12 874		
12 874
Leverantörsskulder och andra skulder								
exklusive icke finansiella skulder			
22 786
22 786
22 786		
22 786
Summa finansiella skulder
60 263
60 263
58 917		
60 263
31 december 2012			
Andra långfristiga värdepappersinnehav								
Kundfordringar och andra fordringar 								
exklusive interimsfordringar
70 435			
70 435
70 435		
70 435
Likvida medel
30 985			
30 985
30 985		
30 985
Summa finansiella tillgångar
101 420		
101 420
101 420
101 420
								
Upplåning exklusive skulder avseende								
finansiell leasing			
27 869
27 869
26 145		
27 869
Skulder avseende finansiell leasing			
15 058
15 058
15 058		
15 058
Leverantörsskulder och andra skulder								
exklusive icke finansiella skulder			
23 429
23 429
23 429		
23 429
Summa finansiella skulder
66 356
66 356
64 632
66 356
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Not 19

Kundfordringar och osäkra fordringar

Kreditrisk - förfallna betalningar					
Tidsanalys på kundfordringar som är förfallna 				
men inte nedskrivna			2013-12-31 2012-12-31
< 30 dagar			
5 995
9 567
30 - 90 dagar			
3 860
425
91 - 180 dagar			
0
1 002
> 180 dagar			
157
1 153
Kundfordringar förfallna till betalning		
10 012
12 147
					
Reservering för osäkra kundfordringar				
Reservering för befarade förluster		
1 893
0
Konstaterade förluster			
0
0
Summa			
1893
0
				
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
			2013-12-31 2012-12-31
Förutbetalda hyror			
107
557
Upplupna intäkter			
733
735
Övriga poster			
1 922
2 157
Summa			
2 762
3 449
					
Not 21 Likvida medel		
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande:		
			2013-12-31 2012-12-31
Kassa och bank			
41 948
30 985
Summa			
41 948
30 985

Not 25

Not 22

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

		
Övrigt
Antal aktier
Aktie tillskjutet		
i tusental
kapital
kapital
Summa
Per 1 januari 2011
43 800
1 752
89 790
91 542
Nyemission
800
32
2 368
2 400
Per 31 december 2011 44 600
1 784
92 158
93 942
Per 31 december 2012 44 600
1 784
92 158
93 942
Per 31 december 2013 44 600
1 784
92 158
93 942
Totalt antal aktier är 44 600 000 med ett kvotvärde på 4 öre per aktie. Övrigt
tillskjutet kapital avser inbetald överkurs i samband med nyemission. 		
			
Not 23 Balanserat resultat
Per 1 januari 2012			
33 244
Årets resultat			
23 992
Betald utdelning avseende 2011			
-6 244
Per 31 december 2012			
50 992
					
Per 1 januari 2013			
50 992
Årets resultat			
7 995
Betald utdelning avseende 2012			
-8 028
Per 31 december 2013			
50 959
					
Not 24 Reserver		
Omräkningsreserver			
Summa
Per 1 januari 2012			
-2 772
Valutakursdifferenser, koncernen			
-2 249
Per 31 december 2012			
-5 021
Valutakursdifferenser, koncernen			
2 087
Per 31 december 2013			
-2 934
Reserver består av omräkningsdifferenser hänförliga till utländska
dotterföretag.		
Not 27

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjutna skatteskulder fördelas enligt följande:					
Uppskjutna		Skattemässiga
Varu- Skattemässiga
Övrigt
Summa
skatteskulder		överavskrivningar lager underskott		
Per 1 januari 2012		
6 122
3 900
-2 053
1 056
9 025
Redovisas i resultaträkning		
1 679
131
688
207
2 705
Förändring på grund av ändrad skattesats -893
0
11
-184
-1 066
Valutakursdifferenser		
-94
-145
67
0
-172
Per 31 december 2012		
6 814
3 886
-1 287
1 079
10 492
							
Redovisas i resultaträkning		
-224
-497
-261
-1427
-2 409
Redovisas i totalresultat							
Valutakursdifferenser		
10
130
-53
0
87
Per 31 december 2013		
6 600
3 519
-1 601
-348
8 170
Not 26

Checkräckningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit
uppgår i koncernen till 13 496 tkr (13 186
tkr) varav 6 093 tkr (0 tkr) är utnyttjad. I
beloppet ingår krediter i EUR som uppgår
till 950 TEuro. Genomsnittlig ränta uppgår
till ca 1,8 %.

Upplåning						

					
		
Ränta, Redovisat
Inom
Tkr		
%
värde
ett år
Banklån		
3,40
24 603
6 290
Lån finansiell leasing		
2,89
12 874
5 462
Summa			
37 477
11 752

Förfallodagar
Två till
fem år
15 725
7 412
23 137

Mer än
fem år
2 588
2 588

Banklånen förfaller fram till 2019 enligt ovan och löper med en genomsnittlig ränta på 3,23 % per år
(2012: 3,42 % per år), baserat på rådande räntenivåer per sista december. Koncernen har lån i SEK
och EUR. Banklån i EUR uppgår på balansdagen till 839 TEuro och lån för finansiell leasing till 5 TEuro.
Totalt belopp inklusive ränta som förfaller till betalning , är med oförändrad genomsnittlig ränta, 6 792
tkr inom ett år, 17 384 tkr mellan två och fem år och 3 036 tkr förfaller om mer än fem år. Beloppen
är värderade till verkligt värde. För verkligt värde på upplåning se not 18.
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Not 28

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

			2013-12-31 2012-12-31
Upplupna personalkostnader			
24 320
26 253
Övriga poster			
3 325
4 715
Summa			
27 645
30 968
				
Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen har eventualförpliktelser avseende rättsliga anspråk som
uppkommit i den normala affärsverksamheten. Några väsentliga skulder
förväntas inte uppkomma genom dessa eventualförpliktelser.
Ställda säkerheter				
Avseende skulder till kreditinstitut
och checkkredit:			2013-12-31 2012-12-31
Fastighetsinteckningar			
1 000
1 000
Företagsinteckningar			
41 674
41 646
Bankgaranti			
648
86
Finansiell leasing			
19 539
21 528
Nettotillgångar i dotterföretag			
58 459
35 572
Summa			 121 320
99 832
				
Not 30 Transaktioner med närstående
Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare		
Till styrelsen ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. För 2013 uppgick arvodet till totalt 273 tkr (354 tkr). Därav
har styrelsens ordförande erhållit 103 tkr (100 tkr), vice ordförande 80
tkr (78 tkr) och övriga ledamöter, exklusive VD, 90 tkr (176 tkr).
Fördelningen per ledamöter för 2013 är Jan Skoglund (ordförande)
103 tkr, Peter Zeidler (vice ordförande) 80 tkr och Erik Albinsson 64
tkr. Esbjörn Löfstrand erhöll 26 tkr i arvode fram till årsstämman 2013
Styrelseordförande fakturerar from juni 2013 sitt arvode med kostnadsneutralt belopp. Ovan redovisas belopp exluderat sociala avgifter
och moms. 			
Styrelseordförande och vice styrelseordförande utför regelbundet
arbete på konsultbasis åt koncernen. Under 2013 uppgick arvodet för
detta till 227 tkr (272 tkr). Prissättningen sker enligt marknadsmässiga
grunder.
Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och
pension. Den rörliga delen utgår enligt i förväg överenskommen formel
och beräknas på det ekonomiska utfallet av den verksamhet
som vederbörande bedöms kunna påverka. Löner och ersättningar till
Drillcon AB:s VD under 2012 uppgick till 1 413 tkr (1 426 tkr) varav 356
tkr (320 tkr) avser rörlig del. Kostnader för pensionsförsäkringar till VD
uppgår till 392 tkr (382 tkr) . VD har bilförmån. För Drillcon AB:s VD
gäller en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolagets sida
och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. I övrigt finns ej avtal om
särskild pension eller avgångsvederlag för VD, styrelsens ordförande
eller ledningsgruppen. Lön till verkställande direktören förhandlas av
styrelsens ordförande och godkänns av styrelsen. Arvoden för dotterföretagens verkställande direktörer fastställs av dotterföretagens styrelser.
För övriga befattningshavare tillämpas individuell lönesättning vilken
förhandlas med VD.				
				
Försäljning och köp mellan koncernbolag			
Koncernens försäljning av tjänster till övriga koncernbolag uppgår till 9
% (10 %). Inköp uppgår till 19 % ( 21 %).				
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Not 31 Innehav i joint venture
Koncernens har ett 50 procentigt innehav i joint venture företaget
Deilmann-Haniel & Drillcon Iberia ACE, vars tjänster avser schaktrenoveringar. Följande belopp ingår i koncernens balans- och resultaträkning
och utgör koncernens innehav av 50% tillgångar och skulder samt
försäljning och resultat.				
				
Tillgångar			
2013
2012
Omsättningstillgångar			
4 724
2 822
				
Skulder				
Kortfristiga skulder			
857
901
				
Nettotillgångar			
3 867
1 921
				
Intäkter			
23 885
13 023
Kostnader			
-20 382
-10 989
Årets resultat			
3 503
2 034
				
Det finns inte några eventualförpliktelser som härrör från koncernen i
detta joint venture. Inte heller har joint venture några eventualförpliktelser.				

Moderföretagets resultaträkning
		
Tkr
Not

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

Nettoomsättning
2
6 435
Övriga intäkter
3
0
		
6 435
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		
0
Övriga externa kostnader
6
-2 080
Personalkostnader
4,5
-5 020
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
9
-27
		
-7 127
			
Rörelseresultat		
-692
			
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag
7
-8 817
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
1 326
Räntekostnader och liknande resultatposter
8
0
		
-7 491
			
Resultat efter finansiella poster		
-8 183
			
Skatt på årets resultat
10
-92
			
Årets resultat*		
-8 275

7 091
0
7 091
0
-2 033
-4 977
-23
-7 033
58

18 766
65
-290
18 541
18 599
0
18 599

*Årets resultat för båda räkenskapsåren stämmer överens med totalresultatet.		
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Moderföretagets balansräkning
Tkr

Not

2013-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier
9
48
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag
11,12
43 531
Andra långfristiga värdepappersinnehav
11
100
Summa anläggningstillgångar		
43 679
			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		
21 256
Övriga kortfristiga fordringar		
48
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1 182
		
22 486
			
Kassa och bank		
7 800
			
Summa omsättningstillgångar		
30 286
			
Summa tillgångar		
73 965
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital 		
1 784
Fritt eget kapital			
Överkursfond		
50 823
Balanserad vinst		
26 407
Årets resultat		
-8 275
Summa eget kapital		
70 739
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
134
Övriga skulder		
188
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
13
2 904
Summa kortfristiga skulder		
3 226
			
Summa eget kapital och skulder		
73 965
			
Ställda säkerheter
14
4 100
Ansvarsförbindelser
15
24 515
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2012-12-31

47
50 181
0
50 228

36 583
145
156
36 884
4 820
41 704
91 932

1 784

50 823
15 836
18 599
87 042

2 849
217
1 824
4 890
91 932
4 100
23 570

Moderföretagets förändring i eget kapital
Över- Balanserad
kursvinst och
fond årets resultat

Summa
eget
kapital

Ingående balans per 1 januari 2012
1 784
50 823
22 080
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt				
mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare 1 784
50 823
22 080
Årets resultat			
18 599
Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner				
med bolagets ägare
1 784
50 823
40 679
Utdelning avseende 2011			
-6 244
Utgående balans per 31 december 2012
1 784
50 823
34 435
				
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt				
mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare 1 784
50 823
34 435
Årets resultat			
-8 275
Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner				
med bolagets ägare
1 784
50 823
26 160
Utdelning avseende 2012			
-8 028
Utgående balans per 31 december 2013
1 784
50 823
18 132
Antalet aktier uppgår till 44 600 000 st med ett kvotvärde på 4 öre per aktie.
Se koncernens not 20.			
				

74 687

		
AktieTkr
kapital

74 687
18 599
93 286
-6 244
87 042

87 042
-8 275
78 767
-8 028
70 739
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Moderföretagets kassaflödesanalys
		
Tkr
Not

2013-01-01
-2013-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Resultat före avskrivningar		
-665
Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultatet före skatt
0
Erhållen ränta		
145
Erhållna utdelningar
7
0
Betald ränta		
0
Betald inkomstskatt
10
-6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före		
förändringar i rörelsekapital		
-526
			
Justering av rörelsekapital			
Förändring av fordringar		
493
Förändring av skulder		
-1 664
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		
-1 697
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Investeringar i dotterföretag
11
0
Erhållen utdelning från dotterbolag		
12 833
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
9
-28
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
0
Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar
11
-100
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
12 705
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Utdelning till moderföretagets aktieägare		
-8 028
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		
-8 028
			
Årets kassaflöde		
2 980
			
Likvida medel vid årets början		
4 820
Likvida medel vid årets slut		
7 800
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2012-01-01
-2012-12-31
81
0
66
0
-289
0
-142

-20 354
2 709
-17 787

-100
18 766
0
0
0
18 666

-6 244
-6 244
-5 365
10 185
4 820

Noter till moderföretagets årsredovisning
Not 1

Grundval för utarbetandet

Årsredovisningen för moderföretaget, Drillcon AB (publ), har upprättats
i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska
personer. RFR 2 anger att moderföretaget i sin årsredovisning ska
tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana den
antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn till sambandet
mellan redovisning och beskattning.
Aktier i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för eventuella nedskrivningar. När det finns en indikation på att
aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning
av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en
nedskrivning. Nedskrivningen redovisas i posterna Resultat från andelar i
koncernföretag. För årets beräkning av aktier och andelar i dotterföretaget, Suomen Malmi Oy har samma metod som vid värdering av goodwill
används, se koncernredovisningens not 16.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av värdet på aktier
och andelar. En bedömning görs därefter om det föreligger behov av
nedskrivning av värdet aktier och andelar. Moderbolaget redovisar koncernbidrag enligt alternativregeln enligt RFR2. Detta medför att erhållna
och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Borgensåtagande/finansiella garantier
Moderföretaget har tecknat borgensförbindelse till förmån för dotterföretag. En sådan förpliktelse klassificeras enligt IFRS som ett finansiellt
garantiavtal. För dessa avtal tillämpar moderföretaget lättnadsregeln i
RFR 2 och redovisar därmed borgensförbindelsen som en ansvarsförbindelse. När företaget bedömer att det sannolikt kommer att krävas en
betalning för att reglera ett åtagande, görs en avsättning.
Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella,
redovisas som operationell leasing (hyresavtal).
Klassicificering och uppställningsform
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av
finansiella rapporter, som tillämpas vid utformningen av koncernens
finansiella rapporter, avser rapporterans titlar samt uppställningsformer.

Not 2

Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen i moderföretaget för 2013 består av försäljning av
administrativa tjänster till koncernföretag. Nettoomsättningen fördelar
sig på verksamhetsgrenar enligt följande:				
			
2013
2012
Intäkter från administrativa tjänster		
6 435
7 091
Summa			
6 435
7 091
				
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:		
			
2013
2012
Intäkter från administrativa tjänster - Sverige		
4 119
4 920
Intäkter från administrativa tjänster - Norge		
0
0
Intäkter från administrativa tjänster - Portugal		
1 182
1 303
Intäkter från administrativa tjänster - Finland		
1 134
868
Summa			
6 435
7 091
				
Not 3
Övriga intäkter
Inga övriga intäkter har erhållits under 2012 eller 2013.			
				
Not 4 Medelantalet anställda
2013
2012
Totalt varav män
Totalt
varav män
Medelantal anställda
5
2
5
2
				
Not 5
Löner och ersättningar till anställda
			
2013
2012
Löner och andra ersättningar			
3 447
3 542
Sociala avgifter			
1 129
1 160
Pensionskostnader			
593
572
Summa			
5 169
5 274
				
Löner och andra ersättningar fördelat på styrelse, vd och övriga anställda
			
2013
2012
Löner och andra ersättningar				
Styrelse och VD			
1 625
1 572
Övriga anställda			
1 822
1 970
			
3 447
3 542
Sociala avgifter				
Styrelse och VD			
546
589
Övriga anställda			
583
571
			
1 129
1 160
Pensionskostnader				
Styrelse och VD			
392
392
Övriga anställda			
201
180
			
593
572
Summa			
5 169
5 274
				
Not 6
Ersättning till revisorerna
Revisionsarvode Ernst & Young			
2013
Revisionsuppdrag			
70
Andra uppdrag			
26
			
96
				
Not 7
Resultat från andelar i koncernföretag

2012
65
46
111

Resultat från andelar i koncernföretag		
2013
2012
Nedskrivning av aktier i dotterföretag		
-21 650
0
Utdelning från dotterföretag			
12 833
18 766
Summa 			
-8 817
18 766
Andelarna i Suomen Malmi Oy har skrivits ner till motsvarande bolagets
koncernmässiga värde. Den finska marknaden som bolaget verkar på
är hårt drabbad av pressade priser och stor konkurrens. Under året
har verksamheten i Suomen Malmi Oy omstrukturerats för att anpassas till lägre produktionsvolymer. Lägre kostnader och en mer effektiv
organisation bedöms förbättra lönsamheten men återhämtningen av det
koncernmässiga värdet kommer att ta längre tid än tidigare förväntat. 		
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Not 8

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter		
Valutaförluster på finansiella tillgångar och skulder
Summa 			
			
Not 9
Materiella anläggningstillgångar

Not 12

2013
0
0

2012
-290
-290

Maskiner och inventarier			2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde			
261
Inköp			
28
Försäljning och utrangeringar			
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
289
			
Ingående avskrivningar			
-214
Försäljning och utrangeringar			
Årets avskrivning			
-27
Utgående ackumulerade avskrivningar		
-241
			
Utgående planenligt restvärde		
48
			
Not 10 Skatter

2012-12-31
261
0
261
-191
-23
-214
47

Skatter			
2013
2012
Aktuell skatt på årets resultat			
-92
0
Summa aktuell skatt			
-92
0
			
Nedan visas en fördelning av den aktuella skatten:			
			
2013
2012
Redovisat resultat före skatt			
-8 183
18 599
Skatt enligt gällande skattesats			
1 800
-4 891
Skatteeffekt från tidigare år			
0
0
Skatteeffekt av underskottsavdrag från tidigare år
56
0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter		
2 823
4 898
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader		
-4 771
-7
Redovisad skattekostnad			
-92
0
			
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag			2013-12-31 2012-12-31
Ingående balans anskaffningsvärde		
50 181
50 081
Nedskrivning aktier och andelar			
-21 650
0
Villkorat aktieägartillskott			
15 000
Förvärv			
0
100
Redovisat värde			
43 531
50 181
			
Andelarna i Suomen Malmi Oy har skrivits ner till motsvarande bolagets
koncernmässiga värde, se not 7. Villkorat aktieägartillskott har lämnats
från Drillcon AB till Drillcon Drilling Equipment AB, genom omvandling
av skuld. 			
			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		2013-12-31 2012-12-31
Ingående balans anskaffningsvärde		
0
0
Förvärv			
100
0
Redovisat värde			
100
0
			
Andelen i det finansiella instrumentet är ej väsentligt och det verkliga
värdet har ej varit möjligt att uppskatta. Innehavet avser 474 aktier
(0,47%) av kapitalet i Minalyze AB, org nr 556815-0501.			
				

Andelar i koncernföretag

Kapital- RösträttsAntal
Bokfört
andel, % andel, %
aktier
värde
Drillcon Core AB
100
100
8 000
4 000
Drillcon Drilling Equipment AB 100
100
1 000
15 100
Drillcon Iberia SA
100
100
12 500
1 112
Suomen Malmi Oy
100
100
1 000
23 198
Drillcon Norway AS
100
100
1 000
121
Summa				
43 531
				
Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte			
Organisationsnummer
Säte
Drillcon Core AB
556090-6272
Nora, Sverige
Drillcon Drilling Equipment AB 556912-3242
Nora, Sverige
Drillcon Iberia SA
503 263 265
Braga, Portugal
Suomen Malmi Oy
17 113 925
Esbo, Finland
Drillcon Norway AS
994 420 062		Moss, Norge
Not 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

			
2013
Upplupna personalkostnader			
1 768
Övriga poster			
1 136
Summa			
2 904
				
Not 14 Ställda säkerheter

2012
1 684
140
1 824

Avseende dotterbolags skulder
hos kreditinstitut			2013-12-31 2012-12-31
Andelar i koncernföretag, bokfört värde		
4 100
4 100
Summa			
4 100
4 100
				
Not 15 Eventualförpliktelser
Avseende dotterbolags skulder
hos kreditinstitut			2013-12-31 2012-12-31
Borgensåtagande för koncernföretag i Sverige		
22 100
20 640
Borgensåtagande för koncernföretag i Portugal
2 415
2 930
Summa			
24 515
23 570
				
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 201405-14 för fastställelse.				
Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder
IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens
ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderföretagets
ställning och resultat.				
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderföretaget ger en
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderföretagets och de företag som ingår i
koncernen står inför. 				
Nora 2014-03-12
Jan Skoglund

Peter Zeidler

Mikael Berglund

Erik Albinsson

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

VD och styrelseledamot

Styrelseledamot

Erik Karlsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-03-28		
Ernst & Young AB			
Björn Bäckvall			
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Drillcon AB (publ), org.nr 556356-3880
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Drillcon AB (publ) för 2013. (Bolagets års
redovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 14-34.)
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-

sande bild av moderbolagets och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisnings
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Drillcon AB (publ) för 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har
vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Örebro 2014-03-28
Ernst & Young AB
Björn Bäckvall

Auktoriserad revisor
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Sverige
Drillcon AB
Drillcon Core AB
Drillcon Drilling Equipment AB
Industrivägen 2
713 30 Nora
Tel +46 587 828 20
www.drillcon.se
Portugal
Drillcon Iberia SA
Rua Padre José G. Eigennman No 90-94
4715-199 Braga
Portugal
Tel +351-253614878
www.drillcon.pt
Finland
Suomen Malmi Oy
PO Box 10
Juvan teollisuuskatu 16-18
FI-02921 ESBO
Finland
Tel +358 20 7760 200
www.smoy.fi
Norge
Drillcon Norway AS
c/o Regnskapssentralen AS
Consis Moss
Postboks 196
1501 Moss
Norge

