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DRILLCONKONCERNEN 2015
Totala intäkter inkl internförsäljning

Moderbolag: Drillcon AB
Verksamhet: Förvaltning
Omsättning: 6,4 Mkr
Antal anställda: 5
Dotterbolag i Sverige
Drillcon Core AB
Verksamhet: Kärnborrning
Omsättning: 106,3 Mkr
Antal anställda: 70
Drillcon Drilling Equipment AB
Verksamhet: Uthyrning av maskiner och borr
utrustning
Omsättning: 15,4 Mkr
Antal anställda: 0
Dotterbolag i Portugal
Drillcon Iberia SA
Verksamhet: Kärnborrning och
raiseborrning
Omsättning: 158,4 Mkr
Antal anställda: 97
Dotterbolag i Norge
Drillcon Norway AS
Verksamhet: Förmedling av Drillcons tjänster
i Norge
Omsättning: 2,3 Mkr
Antal anställda: 0
Dotterbolag i Finland
Suomen Malmi Oy (Smoy)
i konkurs 2015-12-28
Verksamhet: Kärnborrning och
geoservice
Omsättning: 34,5 Mkr
Antal anställda: 40

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
Rätt att deltaga. Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (1) dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen
den 12 maj 2016, (2) dels anmäla sitt deltagande vid stämman
till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 13 maj 2016 under
adress c/o Advokat Mats Boqvist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga
eller email Mats@valasen.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 12 maj 2016. Sådan registrering är enbart tillfällig.
Kallelsen i sin helhet samt fullmaktsblankett finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.drillcon.se.
Kommande rapporter
Årsstämman hålls den 18 maj i Nora.
Den 11 maj 2016 		
Delårsrapport januari-mars 2016
Den 17 augusti 2016
Delårsrapport april-juni 2016
Den 4 november 2016
Delårsrapport juli-september 2016
Den 17 februari 2017
Bokslutskommuniké 2016
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, alternativt via e-post: berndt.warnqvist@drillcon.se
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2015 i sammandrag

• Nettoomsättningen uppgick till 278 975 tkr (307 776 )
• Rörelseresultat EBITDA var 24 969 tkr (41 600)
• Resultat efter skatt -5 230 tkr (13 677)
• Resultatet per aktie -0,12 kr (0,31 )
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24 137 tkr (27 047 )
• Dotterbolaget Suomen Malmi Oy i konkurs 2015-12-28
• Styrelsen föreslår en utdelning på 0,45 kr/aktie (0,50) motsvarande 20 070 tkr (22 300).

Nettoomsättning tkr
Sverige
Finland
Portugal
Norge
Sverige maskinuthyrning
Eliminering försäljning mellan segment*

2015
2014
90 218
109 648
34 749
51 961
158 419
147 032
727
992
15 369
18 296
-20 507	-20 153

Summa

278 975

Drillcons kärnborrning, antal
tusen borrmeter/år 2011 - 2015

307 776

Rörelseresultat (EBITDA) tkr
2015
Sverige
3 036
Finland
-6 511
Portugal
24 317
Norge	-1
Sverige maskinuthyrning
14 127
Nedskrivning BR Smoy*	-7 616
Kundförluster**	-2 383

2014
4 216
-6 923
26 927
24
17 356

Summa

41 600

Drillcons raiseborrning, antal
tusen meter/år 2011 - 2015

24 969

Resultat efter finansnetto
2011 - 2015, Mkr, koncernen

8

40

6

30

4

20

2

10

300

200

100

0

0
11

12

13

14

15

0
11

12

13

14

15

11

12

13

14

15

3

Drillcon-koncernen
Drillcons strategi :
•		 Drillcon skall vara den ledande leverantören av
kärnborrning, raiseborrning och geoservice till den
europeiska gruv- och anläggningsindustrin.
•		 Drillcon ska vara aktiv på marknader där vår teknologi,
affärskultur och kompetens ger oss en konkurrens
fördel.
•		 Drillcon skall ha branschens bästa arbetsmiljöarbete.
Affärside
Drillcon skall erbjuda gruv- och anläggningsindustrin kostnadseffektiv:
•		 Kärnborrning och geoservice för pålitlig geologisk
information
•		 Kärnborrning för förstärkning av, och grundläggning i
betong/bergkonstruktioner
•		 Raiseborrning med säkra tekniska lösningar
Finansiella mål
•		 EBITDA > 12 % över en konjunkturcykel och EBIT >6 %
•		 Avkastning på sysselsatt kapital >17 %
•		 Avkastning på eget kapital >12 %
•		 Soliditet > 45 %

Idag är Drillcons huvudsakliga verksamhet uppdelad på

tre dotterbolag, Drillcon Core AB (Core), Drillcon Iberia SA
(Iberia) och Drillcon Norway AS. Drillcon Core utför kärn-

borrning, främst i Norden. Drillcon Iberia utför raiseborrning
i hela Europa och kärnborrning med fokus på den Iberiska
halvön. Drillcon Norway AS fungerar 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 styr- och
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). Drillcon Norway
AS har kontor i Moss, Norge.

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 gruvoch 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
2015 Suomen Malmi Oy begärs i konkurs
Operatörsplats i borrigg för fältprospektering.
4

2015 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.
Under 2015 fortsatte den goda trend som inleddes under
2013 med en sjunkande olycksfallsstatistik. I reella tal innebar detta att olycksfallsstatistiken sjönk från 23 olycksfall per
1 miljon arbetade timmar till 19. Drillcon SMOY stod för den
enskilt största orsaken till minskningen då antalet olycksfall
sjönk från fyra olycksfall till noll (0). Drillcon Iberia och Drillcon Core hade i stort sett oförändrat antal olycksfall under
2015, sex som under 2014, sju (7). Antalet rapporterade tillbud ökade dock från 81 till 89 men antalet risker minskade
från 56 till 21. Arbetet med att öka antalet riskmarkörer har
under 2015 inneburit att Drillcon Core för statistik över antalet risker rapporterade från skyddsronder samt om dessa
anmärkningar är öppna eller stängda.

Införande av arbetsmiljöledningssystemet OHSAS 18001

fortsatte under 2015 med att ta fram rutin för riskhantering
samt att bygga processkartor. Som en del av implementeringsarbetet så har även risker från skyddsronder lyfts in
i avvikelsehanteringssystemet Centuri. Detta underlättar

arbetet med att hantera åtgärderna samt att sprida informationen från skyddsronderna inom företaget.

Under året har företaget även deltagit aktivt i flera projekt

i branschföreningen SveMins regi. Bl.a. med att förebygga

och förbättra säkerheten för entreprenörer samt att uppdatera SveMins dokument om prospektering i skog och mark.
Drillcon Iberia har under 2015 fortsatt med 5S inspek-

tionerna vilket har fortsatt att generera en god ordning på
arbetsplatserna. Under hösten fortsatte företaget med sin
stora utbildningssatsning vilket i år fokuserade på:
-

Elektriska risker

-

Ergonomi

-

Användande av gaffeltruck
Säkerhetskultur

Den totala utbildningstiden uppgick till 35 timmar.

Inom Drillcon har arbetsmiljöarbetet hög prioritet, här genomförs en skyddsrond på en borrplats under jord.
5

VD kommentar
Sammanfattning 2015
Året har präglats av fortsatt pressade metallpriser och låg
aktivitet inom prospektering, speciellt tydligt har detta
varit hos mindre prospekteringsbolag. Detta till trots har
Portugal även under 2015 haft hög beläggning och god
lönsamhet i raiseborrningsverksamheten vilken inte är lika
konjunkturkänslig som kärnborrning. Kundbasen har ökat
med uppdrag i Portugal, Spanien, Sverige, Bulgarien och
Georgien. Sverige har haft en relativt jämn beläggning på
kärnborrning åt de större gruvbolagen. Priserna är dock
pressade varför resultatet för året blev negativt. Under det
fjärde kvartalet begärdes det finska dotterbolaget Smoy
i konkurs. Koncernens resultat påverkades med 10 Mkr i
engångskostnader. Smoy har varit förlustbringande under
ett flertal år och nu kan ledningen fokusera på att fortsätta
utveckla verksamheterna i Portugal och Sverige.

Mikael Berglund

Suomen Malmi Oy i konkurs.
Under 2015 har omsättningen för Smoy fortsatt att sjunka
och trots besparingar har bolaget fortsatt att göra förluster
för tredje året i rad. Huvudorsaken till den minskade omsättningen är de låga metallpriserna som har påverkat efterfrågan på prospekteringsborrning i Finland under de tre
senaste åren. Inför 2016 såg bolaget en svag och möjligen
ytterligare försämrad marknad. Även marknaden för geoteknisk borrning har avmattats. Pågående infrastruktur-projekt
har påverkats av den försämrade ekonomin i Finland.
Mot bakgrund av detta och bolagets historiska förluster
fann ledning och styrelse det inte motiverat med ytterligare
kapitaltillskott till Smoy varför bolaget begärdes i konkurs
22 december 2015.
Marknad och målsättning 2016
Raiseborrningsverksamheten har blivit allt viktigare för
Drillcon och utgjorde under 2015 nästan hälften av omsättningen. Verksamheten drivs av Drillcon Iberia och har goda
utsikter även inför 2016. Nya långtidskontrakt har slutits
med flera befintliga kunder vilket ger en stadig bas för
fortsatt expansion. Under 2015 har ytterligare investeringar
gjorts för ökad kapacitet och leveranssäkerhet. Iberia har
också ett större kontrakt säkrat för kärnborrning för Almina i
Aljustrel som beräknas pågå under första halvåret.
Marknaden för prospekteringsborrning i Sverige ser
trots låga metallpriser relativt bra ut baserat på mängden
förfrågningar. Osäkerheten består i att ett antal större kontrakt skall förnyas under första kvartalet 2016 där utfallet är
osäkert. Konkurrensen är hård och bolaget förutsätter att de
låga priserna håller i sig och kommer därför att fokusera på
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produktivitet och kostnadsbesparingar. Inom borrning för

ZINKPRISET, utveckling på London Metal Exchange, USD/ton

bygg- och anläggningsindustrin är det svårare att prog-

nostisera då projekten ofta kommer med kort varsel och

3000

inte sällan är av problemlösningskaraktär, men detta är en
marknad där Drillcon avser att växa under 2016.

Kärnborrning
Kärnborrning utgör ca 50 % av Drillcon omsättning och
utförs av samtliga producerande dotterbolag. Kärnborrning
kan vidare delas in i prospekteringsborrning ovan och under
jord, geoteknisk borrning samt borrning för bygg- och
anläggningsindustrin.
Prospekteringsborrning
Metallpriser är den viktigaste faktorn som påverkar efterfrågan av Drillcons tjänster. Under 2015 gick priset på koppar
och zink ner med 20 respektive 30%. Järnmalmspriset har
gått ner med nära 40% under året. Guldpriset sjönk under
året med ca 10%*. De låga metallpriserna har gjort att aktiviteten hos rena prospekteringsbolag har varit mycket låg
de senaste åren vilket har framförallt har påverkat Drillcons
finska dotterbolag Smoy. Verksamheterna i Sverige och Portugal har till stor del producerande gruvbolag som kunder.
Dessa har visat en större uthållighet i sitt prospekteringsarbete och viss produktionsnära borrning måste alltid utföras.
Baserat på mängden förfrågningar och erhållna order tror
Drillcon att omsättningen inom detta segment kommer att
vara på en acceptabel nivå under 2016. Bolaget ser dock att
det är en fortsatt prispress och att fokus kommer att vara på
produktivitet och kostnadsbesparingar.
*Not. Under de två första månaderna 2016 har metallpriser gått upp kraftigt, zink och koppar med 15-20%, guld
med 25% och järnmalm med närmare 40%.
Geoteknisk borrning utförs inför olika infrastrukturprojekt
som inkluderar byggande i berg. Behovet av våra tjänster
styrs därför till stor del av hur dessa projekt planeras och
genomförs.
Borrning för bygg- och anläggningsindustrin
Kärnborrning används med fördel i vissa speciella applikationer för att förstärka betong/bergkonstruktioner där hammarborrning inte kan användas. Största tillämpningsområdet hittills har varit kraftverksdammar och grundförstärkning av äldre byggnader. Det är en marknad som varierar
kraftigt och som är svår att förutspå ofta med korta ledtider
för upphandlingarna. Drillcon Core har en stark position på
marknaden med många referensprojekt.
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Raiseborrning
Raiseborrning har blivit allt viktigare för Drillcon och utgjorde under 2015 47 % av Drillcons omsättning och utförs av
Drillcon Iberia SA (Portugal). Även här är gruvindustrin den
viktigaste marknaden men till skillnad mot prospekteringsborrning är inte lika känsligt för svängningar i metallpriserna
utan styrs mer av de gruvornas produktionstakt. Drillcon har
en stark positions på marknaden och har en god orderstock
inför 2016. Inom raiseborrning finns utrymme för fortsatt
tillväxt.
Nora i mars 2016
Mikael Berglund
Verkställande direktör
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Drillconkoncernen
Drillcon AB
CEO Mikael Berglund

CFO
Berndt Warnqvist

Drillcon Core AB
VD Jonas Spalin

Drillcon Iberia SA
Portugal
VD Adriano Barros

Drillcon Perforaciones
Espana SL
Spanien

SHM-Ingenjör
Daniel Borg

Suomen Malmi Oy
Finland
Platschef Miika Kalliokari

Drillcon Norway AS
Norge
Mikael Berglund

Joint Venture
D-H&DI ACE

Sverige
I segmentet ingår moderbolaget Drillcon AB och det
svenska dotterbolaget Drillcon Core AB.

Moderbolaget Drillcon AB förser dotterbolagen med

ledningsstöd och administration. Moderbolaget har ingen

extern försäljning. Drillcon Core AB har 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

under fjärde kvartalet påbörjades borrningar åt Zinkgruvan
Mining.

Inom bygg- och anläggningsborrning har ett antal min-

dre uppdrag utförts under året främst inom förstärkning

av kraftverksdammar. Under tredje kvartalet på börjades

geoteknisk borrning åt Sweco i Stockholm vilket utökades

under fjärde kvartalet och kommer att fortsätta under 2016.

Bolaget ser detta segment som en potentiell tillväxtmarknad
och har förhoppningar om ökad försäljning 2016..

en bra marknadsposition inom prospektering ovan jord

Finland (i konkurs 2015-12-28)

ningsindustrin.

I segmentet ingår det finska dotterbolaget Suomen Malmi

samt inte minst inom kärnborrning för bygg- och anläggNettoomsättningen minskade till 90 218 tkr (109 648) och

EBITDA till 3 036 tkr (4 216).

Summering 2015
Tack vare en jämnare och mer kostnadseffektiv produktion
var resultatet i Sverige t.o.m. oktober bättre än 2014 trots
lägre omsättning, men likt tidigare år var produktionen
högst under första halvåret. Dock avslutades året med
två sämre månader där några projekt drog ner resultatet.
Produktionen minskade med ca 16 % i borrmeter räknat,
framförallt på grund av minskade prospekteringsborrning
ovan jord som en följd av lägre metallpriser som har lett
till lägre aktivitet bland junior exploration companies samt
kostnadsbesparingar bland de större gruvbolagen.
Konkurrensen fortsätter att vara hård och enhetspriserna
sjönk under 2015. Bolaget kommer att fortsätta fokusera
på effektivisering och kostnadsbesparingar för att nå en acceptabel lönsamhet.
Borrningsuppdrag under jord har kontinuerligt under året
utförts för Boliden i Garpenberg, LKAB i Malmberget och
Kiruna samt för Zinkgruvan Mining. Under fjärde kvartalet
har dessutom borrning pågått i Lovisagruvan.
Fältprospektering ovan jord har haft en relativt stadig
beläggning under året åt Boliden i Bergslagen. Under tredje
kvartalet genomfördes ett projekt åt RHI i Österrike och
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Drillcon Drilling
Equipment AB, Sverige
VD Mikael Berglund

Oy (Smoy) som 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.

Nettoomsättningen minskade till 34 749 tkr (51 961) och

EBITDA uppgick till - 6 511 tkr (- 6 923).

Summering 2015
Gruv- och prospekteringsindustrin har historiskt varit den
huvudsakliga marknaden för Smoys tjänster, både för borrning och mättjänster. Marknaden, och med den försäljning
och resultat för Smoy, nådde en topp under 2008 innan finanskrisen slog till. Finanskrisen hade en kraftig men ganska
kort inverkan på prospekteringsindustrin som förbättrades
igen under 2010-2012, men Smoy hade svårt att anpassa
sig till den nya marknadssituationen med överkapacitet och
pressade priser och har sedan 2009 gjort förlust varje år
sedan med undantag av 2012 när industrin hade en ny topp.
Från 2012 till 2015 gick försäljningen för Smoy gick ned
med ca. 65% och trots stora kostnadsbesparingar har resultatet varit negativ under de senaste tre åren. Under budgetprocessen inför 2016 såg bolaget inga tecken på förbättring
på marknaden då metallpriserna fortsatte att falla. Även
marknaden för geoteknisk borrning i samband med infrastrukturprojekt visade tecken på avmattning inför 2016.

Ledningen och styrelsen insåg att med de marknadsut-

sikterna och en hög och trögrörlig kostnadsmassa att Smoy
inte skulle kunna täcka sina kostnader och betala sina skulder. Styrelsen i moderbolaget beslöt att stoppa ytterligare
ekonomiska tillskott varvid Smoy hamnade på obestånd

som inte var tillfälligt och tvingades att ansöka om konkurs.
Geoteknisk borrning benämns den borrning där syftet

i första hand är att undersöka bergets egenskaper inför

bygg- och anläggningsprojekt. De största uppdragen har

utförts i samband med byggandet av det nya kärnkraftverket Fennovoima, samt olika tunnelprojekt för Helsingforsoch Esbostad.

Borrningsuppdrag under jord har skett i begränsad ut-

sträckning i Pyhäsalmigruvan.

Prospekteringsborrning ovan jord är det segment som har

minskat mest i Finland i samband med sjunkande metallpri-

ser. Överskott på kapacitet har lett till mycket hård prispress.
Endast ett mindre uppdrag har utförts år Agnico Eagle
under året.

Geoservice

Omsättningen för geofysiska och bergmekaniska tjäns-

ter var under året 13,6 Mkr (13,8 Mkr). De största projekten

Raiseborrning
Mängden raiseborrade schakt fortsatte att ligga på en hög
nivå och pilothålsborrningen ökade med 12 % jämfört med
förra året.
Spanien har blivit en viktig marknad för raiseborrning. I
början på året bildades därför Drillcon Perforaciones Espana
SL. MATSA har även under 2015 varit den största kunden för
raiseborrning. I Spanien har borrningar skett åt även Aguablanca och OroValle. I Portugal har borrningar utförts på
kontinuerlig basis åt Somincor (Lundin Mining) och Almina.
I Chelopech Mines i Bulgarien har uppdraget pågått sedan
2008 och fortsätter även 2016. Under 2015 påbörjades två
projekt åt Boliden Mineral i Sverige varav ett fortsätter minst
under första kvartalet 2016.
Kärnborrning
Borrning både ovan och under jord har utförts i Aljustrel
åt Almina samt under jord i Somincor-gruvan. Uppdraget
åt Almina sysselsätter 4-5 maskiner och beräknas fortsätta
även under det första halvåret 2016. Uppdraget underjord i
Somincor avslutades under året.

dotterbolag Drillcon Perforaciones Espana SL med admi-

Joint-Venture
Det gemensamma JV-bolaget med Deilmann-Haniel Gmbh
(D-H&DI ACE) som ursprungligen bildades för att utföra
schaktrenoveringar åt Somincor har under året haft begränsad verksamhet. Under andra och tredje kvartalet genomfördes ett projekt åt Venda Nova III som bestod i rådgivning
och arbetsledning av bergförstärkning i raiseborrade schakt.

Corvo, bedriver sin verksamhet i hela Europa med de största

Norge

kärnborrning och raiseborrning åt gruv- och anläggnings-

Det norska dotterbolaget Drillcon Norway AS marknadsför

verksamhet inom Drillcon.

den. Under 2015 har Drillcon Core utfört två projekt med

Summering 2015
Drillcon Iberia har fortsatt att leverera god produktion och
resultat även under 2015.
Nettoomsättningen ökade till 158 419 tkr (147 032) medan
EBITDA minskade till 24 317 tkr (26 927).
I fjärde kvartalet 2014 gjorde Drillcon Iberia en reservation för en befarad kundförlust om 167 tEUR från en total
nettofordran om ca 400 tEUR. Under året har förhandlingar
förts med kunden som har försökt att på olika sätt finansiera
projektet. Ingen uppgörelse har dock nåtts varför Drillcon
har lämnat i en stämningsansökan mot de parter som har
ingått konsortiet för att pröva vilket betalningsansvar de har.
Bolaget bedömer att möjligheterna att nå framgång i den
processen som goda varför någon ytterligare reservation
inte behöver göras.

Dessutom hyr bolaget ut en servicetekniker till Iberia.

inom geoservice har varit geofysikmätningar åt First Quantum Mining i Kevitsa samt åt Posiva i Olkiluoto.

Portugal
Segmentet Portugal består av Drillcon Iberia SA och dess
nistrativt kontor i Braga samt verkstad och depå i Neves

kunderna på den Iberiska halvön. Verksamheten består av

industrin. Drillcon Iberia är ansvarigt för all raiseborrnings-

och förmedlar koncernens tjänster på den norska marknaförstärkningsborrning och Smoy har utfört mätuppdrag

De flesta arbeten i Norge utförs av andra Drillcon-bolag

och elimineras i enlighet med principerna för segmentsindelningen.

Drillcon Drilling Equipment AB
Drillcon Drilling Equipment AB (DDE) bildades i slutet på
2012 för att äga och förvalta Drillcons växande maskinpark
för raiseborrning. 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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Drillcons verksamhet i bilder
Kärnborrning
Kärnborrning kallas även diamantborrning och är en borrningsmetod för att ta prover ur berget (borrkärnor) 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 lagrat inre
rör, 3-6 m långt, i vilket en borrkärna med en diameter på
ca 40-50mm samlas. När det inre röret är fullt med 3 till 6
meter borrkärna hämtas det upp med en vajer och ett tomt
rör släpps ner och borrningen startar igen.
Förutom att ta upp borrkärna för geologiska undersökningar kan kärnborrning även användas 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 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.

Prospekteringsborrning i Österrike.
10

Raiseborrning
Raiseborrning är en metod för att borra relativt stora, 0.6 5m 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 med den önskade diametern 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.

Borrmanskapet diskuterar dagens arbete.

Modulbyggd borrigg på lastväxlarram klar för borrning.

Rymningskrona vid raiseborrning, 5,2m i diameter, redo att dras upp – Drillcons största schakt hittills.
11

Styrelse
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Jan Skoglund, styrelseordförande

Carl Östring, styrelseledamot

Mikael Berglund, CEO och styrelseledamot

Joakim Skantze, styrelseledamot

Per-Erik Lindström, styrelseledamot

Erik Karlsson, arbetstagarrepresentant

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor
Av årsstämma valda styrelseledamöter (väljs årsvis)
Jan Skoglund, född 1951, Civilingenjör Väg o Vatten. Styrel-

Ledande befattningshavare
Mikael Berglund, se styrelse.

rande i dotterbolagen Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi

Berndt Warnqvist, född 1957, ekonomichef fr.o.m. 20151217

seordförande i Drillcons styrelse sedan 2012. StyrelseordföOy. Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2011.
Innehav i Drillcon: 15 700 aktier

Innehav i Drillcon: 0 aktier.

Anna Johansson, född 1974, ekonomichef t.o.m. 20151130

Mikael Berglund, , född 1961, gruvingenjör. VD för Drillcon

Innehav i Drillcon: 0 aktier

rande i dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Norway AS

Jonas Spalin, född 1971, Verkställande direktör, Drillcon

för Suomen Malmi Oy. Andra styrelseuppdrag: Styrelseleda-

Innehav i Drillcon: 0 aktier.

Innehav i Drillcon: 2 328 886 aktier.

Svante Berglund, född 1969, Chef Marknad och Produktion,

Per-Erik Lindström, född 1960, Gruvingenjör. Ägare och

Innehav i Drillcon: 0 aktier

AB. Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2002. Styrelseordfö-

och Drillcon Drilling Equipment AB. VD och styrelseledamot
mot i SveMin och Gruvornas Arbetsgivareförbund.

VD i RockTech USA, ägare och styrelseordförande i LIFA AB.
Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2014
Innehav i Drillcon: 0 aktier

Carl Östring, född 1974, Chefsjurist på AB Traction. Ledamot

Core AB.

Drillcon Core AB.

Håkan Björling, född 1958, Chef Produktionsservice, Drill-

con Core AB.

Innehav i Drillcon: 4 127 aktier.

i Drillcons styrelse sedan 2014.

Adriano Barros, född 1972, VD i Drillcon Portugal.

Innehav i Drillcon: 20 000 aktier

Innehav i Drillcon: 1 315 000 aktier.

Joakim Skantze, född 1967, Affärsområdeschef Industrial

Ledning i Smoy fram till 2015-12-28:

sedan 2014

Innehav i Drillcon: 0 aktier

Components, Indutrade AB. Ledamot i Drillcons styrelse
Innehav i Drillcon: 60 000 aktier

Miika Kalliokari, född 1979, platschef, Smoy.

Tero Meriluoto, född 1957, ekonomichef, Smoy.

Erik Karlsson, född 1977, kärnborrare. Av personalen utsedd

Innehav i Drillcon: 0 aktier

Innehav i Drillcon: 0 aktier.

Vesa Toropainen, född 1976, geologichef, Smoy.

ledamot i Drillcons styrelse sedan 2010.

Innehav i Drillcon: 0 aktier

Antti Kivinen, född 1983, 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

2015

2014

2013

2012

2011

278 975

307 776

343 788

385 273

361 250

24 969

41 600

34 313

54 292

48 095

Rörelseresultat (EBIT)

3 027

18 578

11 935

33 890

31 543

Resultat efter finansiella poster (EBT)

1 318

17 336

11 116

31 995

31 422

Årets resultat	-5 230

13 677

7 995

23 992

22 709

Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBITDA)

		

		

Rörelsemarginal (EBITDA), %

9

17

10

14

13

Rörelsemarginal (EBIT), %

1

9

4

9

9

Vinstmarginal (EBT), %

1

6

3

8

9

Balansomslutning

213 451

267 051

259 351

266 042

241 376

Eget kapital

125 563

154 944

141 967

139 913

124 414

		

			

		

		
2,82

3,47

3,18

3,14

2,79

Resultat per aktie	-0,12

Eget kapital per aktie

0,31

0,18

0,54

0,51

Utdelning per aktie (föreslaget)

0,50

0,10

0,18

0,14

		

(0,45)

			

Avkastning på sysselsatt kapital
inkl likvida medel, %

2

11

7

21

24

Avkastning på sysselsatt kapital, %

2

14

9

27

32

Avkastning på totalt kapital, %

1

8

5

14

15

Avkastning eget kapital, %	-3

9

6

18

20

59

58

55

53

52

Skuldsättningsgrad, ggr

0,28

0,25

0,26

0,31

0,20

Kassalikviditet, ggr

1,83

1,68

1,32

1,27

1,36

Balanslikviditet, ggr

2,11

2,04

1,70

1,65

1,72

Soliditet, %

		

		

Medeltal anställda
Nettoomsättning per anställd

212

277

302

329

301

1 316

1 111

1 138

1 171

1 200

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 kost
nader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kost
nader 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 till
gångar 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
2015 fördelad på länder, %
Omsättning 2011-2015 Mkr,
koncernen

Rörelseresultat EBITDA
2011-2015, Mkr, koncernen
60

Övriga 3,3
Bulgarien 3,0

Spanien 20,7

400

Portugal 23,4

50

300

40

30

200

20
100
10

0
11

12

13

14

15

0

11

12

13

14

15

Drillcons försäljning fördelad på länder, Mkr
2015
2014
2013
2012
Sverige
105,6 109,3
131,7
122,8
Portugal
65,3
75,2
78,9
108,1
Spanien
57,9
63,8
45,4
22,1
Finland
32,5
48,4
70,2
118,3
Bulgarien
8,5
8,0
10,4
7,1
Österrike
3,6
0
0
0
Georgien
3,2
0
0
0
Norge
1,6
3,1
5,9
1,3
Övriga länder
0,8
0
0
0
Tyskland
0
0
0
0
Turkiet
0
0
1,3
5,6
279,0 307,8
343,8
385,3
Fördelningen bygger på bolagets egna uppskattningar.
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Sverige 37,8

Finland 11,6

2011
127,2
117,9
1,1
103,2
5,4
0
0
4,4
1,3
0,8
0
361,3

Aktiedata
Ägarstruktur per 31 december 2015:		
Antal
aktier

Ägare
AB Traction

Andel av röster
och kapital, %

24 000 249

53,8

Ålandsbanken AB

2 440 000

5,5

SSB Client Omnibus AC OM7 (15 PCT)

2 400 000

5,4

Mikael Berglund

2 328 886

5,2

Försäkringsbolaget Avanza Pension

2 200 983

4,9

Adriano Barros

1 315 000

3,0

Övriga ägare

9 914 882

22,2

44 600 000

100,00

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 aktie-ägarstruktur.

Data per aktie
2015
Årets resultat, tkr	-5 320
Eget kapital, tkr
Antal aktier

Handel i aktien, aktieslag
Under 2015 var den genomsnittliga omsättningen i Drillcon
aktien 94 372 kronor (103 787) per handelsdag. I genomsnitt
gjordes 12 avslut (10) 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.

2014
13 677

2013
7 995

2012
23 992

2011		
22 709

125 563

154 944

141 967

139 913

124 414

44 600 000

44 600 000

44 600 000

44 600 000

44 600 000

Resultat per aktie, kr	-0,12

0,31

0,18

0,54

0,51

Eget kapital/aktie, kr

2,82

3,47

3,18

3,14

2,79

0,45

0,50

0,10

0,18

0,14

Utdelning per aktie (för 2015
enligt styrelsens förslag), kr

Kursutveckling, Drillcon-aktien

Aktiekapitalets utveckling			
År

Antal aktier

Aktiekapital

Antal aktier

Bildande

1 000

100 000

1 000

1991

Nyemission

1 500

250 000

2 500

1994

Nyemission

100

260 000

2 600

2005 Nyemission

260

286 000

2 860

2006 Split 1:10000

28 597 140

1 144 000

28 600 000

2007

Nyemission

15 200 000

1 752 000

43 800 000

2011

Nyemission

800 000

1 784 000

44 600 000

1989

Transaktion

Kr

5

4

3

2
Jan 2015
Drillcon-aktien
OMX Sthlm 30

Jan
2016

April
2016
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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.

för raiseborrning i Neves Corvogruvan i Portugal för åren

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 2015 se sidan 15.

maj 2016.

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.
Drillcon Iberia SA har ett dotterbolag i Spanien, Drillcon Perforaciones Espana SA, samt ett fast driftställen i Bulgarien.
Det fasta driftstället i Grekland avvecklades under 2013
men den formella avregistreringsprocessen pågår fortfarande.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Året har präglats av fortsatt pressade metallpriser och låg
aktivitet inom prospektering, speciellt tydligt har detta
varit hos mindre prospekteringsbolag. Detta till trots har
Portugal även under 2015 haft hög beläggning och god
lönsamhet i raiseborrningsverksamheten vilken inte är lika
konjunkturkänslig som kärnborrning. Kundbasen har ökat
med uppdrag i Portugal, Spanien, Sverige, Bulgarien och
Georgien. Sverige har haft en relativt jämn beläggning på
kärnborrning åt de större gruvbolagen. Priserna är dock
pressade varför resultatet för året blev negativt. Under det
fjärde kvartalet begärdes det finska dotterbolaget Smoy i
konkurs vilket påverkade koncernens resultat med ca 10 Mkr
i engångskostnader.
Smoy har varit förlustbringande under ett flertal år och nu
kan ledningen fokusera på att fortsätta utveckla verksamheterna i Portugal och Sverige.
Moderbolaget som fungerar som servicefunktion till
koncernen har inte haft några externa kunder. Bedriven
verksamhet är oförändrad mot tidigare år. Prissättning av
utförda tjänster sker utifrån marknadsmässig nivå.
Moderbolaget har på grund av konkursen skrivit ner aktierna i det helägda dotterbolaget Suomen Malmi OY (Smoy)
med 18 428 tkr.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Drillcon Iberia har tecknat ett nytt tvåårsavtal med Somincor
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2016-2017 med option för ytterligare ett år. Volymen är inte
garanterad men Drillcon räknar med att omsätta 25-30 Mkr
årligen.

Nuvarande CEO, Mikael Berglund, kommer att avgå under

andra kvartalet och ersättas av Patrik Rylander. Patrik kommer att tillträda som CEO i samband med årsstämman 18

Framtida utveckling
Raiseborrningsverksamheten har blivit allt viktigare för
Drillcon och utgjorde under 2015 nästan hälften av omsättningen. Verksamheten drivs av Drillcon Iberia och har goda
utsikter även inför 2016. Nya långtidskontrakt har slutits
med flera befintliga kunder vilket ger en stadig bas för
fortsatt expansion. Under 2015 har ytterligare investeringar
gjorts för ökad kapacitet och leveranssäkerhet. Marknaden
för prospekteringsborrning i Sverige ser trots låga metallpriser relativt bra ut baserat på mängden förfrågningar. Osäkerheten består i att ett antal större kontrakt skall förnyas
under första kvartalet 2016 där utfallet är osäkert. Konkurrensen är hård och bolaget förutsätter att de låga priserna
håller i sig och kommer därför att fokusera på produktivitet
och kostnadsbesparingar.
Försäljning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret
till 278 975 tkr (307 776 tkr) vilket är en minskning med 9 %.
Koncernens resultatet efter skatt uppgick till - 5 230 tkr
(13 677 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 13 705 tkr (11 399 tkr). De största investeringarna under året har varit borrör för raiseborrning samt
transportfordon.
Investering i egen fastighet ingår ej i redovisade nettoinvesteringar ovan. Totalt har 248 tkr (85 tkr) investerats i
förbättringar av fastigheten i Nora.
Året investeringar i moderbolaget uppgick till 0 tkr
(37 tkr).
Personal
Medelantalet anställda uppgick till 208 (277) anställda i
koncernen varav 70 (103) i Sverige, 97 (115) i Portugal, 40
(59) i Finland och 1 (0) i Norge. Detta är en minskning med
69 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.

bättre industriella och finansiella resurser än Drillcon. Det

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.

ditetsrisk, ränterisk, valutarisk och kreditrisk, se koncernens

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 hante-

ras inom ramen för den finansieringspolicy som godkänts av
styrelsen. Det övergripande målet är att ha en kostnadseffektiv finansiering inom koncernen och hantera de finan-

siella riskernas påverkan på koncernens resultat. De främsta
är riskexponeringar för koncernen är finansieringsrisk/likvinot 3 och 18.

Koncernen har relativt få kunder vilket gör att långsiktiga

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt

metallprisutvecklingen vilket i sin tur påverkar efterfrågan

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria

Kunder
kundrelationer är viktiga. Kunderna är starkt beroende av
på Drillcons tjänster.
Konkurrenter
Verksamheten är utsatt för betydande konkurrens. Etablering av nya aktörer kan ske och bidraga till en ökad kon-

kurrens. Konkurrerande företag kan ha eller komma att få

50 822 768
5 283 613

6 471 352

62 577 733

egna kapitalet disponeras enligt följande:		
Överkursfond

42 507 733

Utdelning till aktieägarna (0,45 kr per aktie)

20 070 000

Balanserade vinstmedel
Totalt

0

62 577 733

Borrkärnor på plats i kärnlåda – redo att levereras till kund.
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
		
Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Nettoomsättning
5
278 975
307 776
Övriga rörelseintäkter
6
898
4 181
		
279 873
311 957
			
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-36 569	-45 389
Övriga externa kostnader
7,8,9	-86 900	-83 724
Personalkostnader
10,11	-123 819	-141 244
Poster av engångskaraktär		-7 616
		-254 904	-270 357
			
Resultat före avskrivningar		
24 969
41 600
			
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
16	-21 942	-23 022
		-21 942	-23 022
			
Rörelseresultat		
3 027
18 578
			
Resultat från finansiella investeringar
12		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
64
1 306
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 773	-2 548
		-1 709	-1 242
			
Resultat efter finansiella poster		
1 318
17 336
			
Skatt			
Skatt på årets resultat
13	-6 548	-3 659
			
Årets resultat		
-5 230
13 677
			
Övrigt totalresultat			
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat:			
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning			
av utländska verksamheter		-1 851
3 760
			
Poster som inte kan omföras till periodens resultat:		
0
0
			
Årets totalresultat *		
-7 081
17 437
			
			
Resultat per aktie
14		
Resultat efter skatt tkr, före och efter utspädning i kr per aktie	-0,12
0,31
* 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

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar
15		
Goodwill		
2 808
2 808
			
Materiella anläggningstillgångar
16		
Byggnader och mark		
4 218
4 173
Maskiner och inventarier		
91 937
104 379
		
96 155
108 552
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav
17
100
100
		
100
100
			
Summa anläggningstillgångar		
99 063
111 460
			
Omsättningstillgångar				
Varulager		
15 313
27 694
Kundfordringar
19
46 626
61 129
Övriga kortfristiga fordringar		
10 018
4 891
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
20
3 836
6 838
Likvida medel
21
38 595
55 039
		
114 388
155 591
			
Summa tillgångar		
213 451
267 051
			
			
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		-1 026
825
Balanserat resultat		
32 647
60 177
Summa eget kapital		
125 563
154 944
			
Långfristiga skulder			
Uppskjuten skatteskuld
25
6 688
5 409
Övriga långfristiga räntebärande lån
26
27 046
30 585
		
33 734
35 994
			
Kortfristiga skulder
27		
Leverantörsskulder		
18 751
25 990
Kortfristiga räntebärande lån
26
8 615
8 367
Övriga kortfristiga skulder		
7 665
12 186
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
28
19 123
29 570
		
54 154
76 113
			
Summa eget kapital och skulder		
213 451
267 051
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 2014		
1 784
92 158
-2 935
50 960
141 967
Årets resultat					
13 677
13 677
Övrigt totalresultat
24			
3 760		
3 760
Utdelning avseende 2013
14				-4 460	-4 460
Ingående balans per 1 januari 2015		
1 784
92 158
825
60 177
154 944
Årets resultat					-5 230	-5 230
Övrigt totalresultat
24			-1 851		-1 851
Utdelning avseende 2014
14				-22 300	-22 300
Utgående balans per 31 december 2015*
22,23
1 784
92 158
-1 026
32 647
125 563
* Allt eget kapital är hänförligt till moderbolaget. Reserver i eget kapital avser omräkningsdifferenser, se vidare not 24.
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Koncernens rapport över kassaflödet
		
2015-01-01
2014-01-01
Not
-2015-12-31
-2014-12-31
Löpande verksamheten			
Resultat före avskrivningar		
24 969
41 600
Icke kassaflödespåverkande poster som
ingår i resultatet före skatt		
7 141
274
Erhållen ränta
12
64
228
Betald ränta
12	-1 586	-1 609
Betalda inkomstskatter
13	-5 382	-6 751
Kassaflöde från den löpande verksamheten före			
förändringar i rörelsekapital		
25 206
33 742
			
Justering av rörelsekapital			
Förändring av varulager		-1 164
3 646
Förändring av fordringar		
7 683	-4 415
Förändring av skulder		-7 588	-5 926
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		
24 137
27 047
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
16	-14 337	-12 858
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
16
860
902
Avyttring av dotterbolag (likvida medel i konkursbo SMOY)	-720
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-14 197	-11 956
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Amorteringar av lån		-8 953	-15 757
Nyupptagna lån		
5 425
16 250
Utdelning till Moderföretagets aktieägare
14	-22 300	-4 460
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		-25 828	-3 967
			
Årets kassaflöde		
-15 888
11 124
			
Likvida medel vid årets början		
55 039
41 948
Kursdifferens i likvida medel		-556
1 967
Likvida medel vid årets slut
21
38 595
55 039
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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 4 april godkänt denna
koncernredovisning för att förelägga för antagande vid 2016 års års
stämma.
Not 2

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna kon
cernredovisning 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 koncernre
dovisning 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
Koncernen och moderföretaget tillämpar i årsredovisningen för 2015
första gången de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som
ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2015 eller
senare.
Ingen av de ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ska
tillämpas från och med räkenskapsåret som började den 1 januari 2015
har någon (eller: någon väsentlig) inverkan på koncernens eller moderfö
retagets finansiella rapporter.
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 standards och tolkningsuttalanden träder
ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats
vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter och ändringar
som träder i kraft kommande räkenskapsår planeras inte att förtidstil
lämpas. I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av
tillämpningen av nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden
inte beskrivs nedan, har Drillcon gjort bedömningen att de inte kommer
att ha någon väsentlig effekt på koncernens redovisning.
Effekterna av IFRS 9 som omfattar redovisningen av finansiella instru
ment och IFRS 15, den nya intäktsstandarden som träder i kraft 2018,
har ännu inte analyserats.
Under kommande år kommer en utredning påbörjas för att utreda hur
IFRS 9 och IFRS 15 kommer att påverka de finansiella rapporterna för
koncern och moderföretag.
IFRS 16 Leases ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Någon
utvärdering av effekterna av standarden har ännu inte påbörjats.
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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 förvärvs
tillfället. 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 förvär
vade egna kapitalet enligt ovan redovisas mellanskillnaden som goodwill
i koncernbalansräkningen. Härigenom ingår endast resultat uppkomna
efter förvärvstidpunkten i koncernens eget kapital.
Det finska dotterbolaget SMOY sattes i konkurs i december och ingår
inte i koncernens balansräkning.
Dotterföretaget Drillcon Iberias 50% ägandet i Joint Venture före
taget, Deilmann-Haniel & Drillcon Iberia ACE, har bedömts vara en
gemensam verksamhet (”joint operation”) enligt IFRS 11. I koncernredo
visningen redovisas Drillcons andel av gemensamma tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader.
Tillämpningen av IFRS 11 har ej inneburit någon väsentlig förändring.
Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom kon
cernen 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 moderföreta
gets funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta.
Resultat- och balansräkningar för utländska verksamheter tas med i
deras funktionella valuta och omräknas till koncernens rapporterings
valuta. 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. Omräkningsdif
ferenser 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 imma
teriella 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. Nedskriv
ning 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, Drill
con 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 anskaffnings
värde 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		
12-30
2.7 Finansiella instrument
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar i klassificeras enligt följande kategorier: finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, låneford
ringar 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 understi
gande tre månader. I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som
upplåning bland kortfristiga skulder. I kassaflödesanalysen för koncernen
utgörs 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 koncer
nen förväntas betalas inom ett år eller tidigare varav de klassificeras som
omsättningstillgångar.
2.10 Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj
ningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med först in - först ut metoden
(FIFO), eller vägd genomsnittlig kostnad (WAC), då denna är en god ap
proximation 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 trans
aktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaff
ningsvärde och eventuella skillnader mellan erhållet belopp (netto efter
transaktionskostnader) och återbetalningsbelopp redovisas i resultat
räkningen fördelat över låneperioden, med nominell ränta med hjälp av
effektivräntemetoden.
2.14 Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en aktuell förpliktelse, legal el
ler 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 nuvärdesberäk
nas. 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 re
dovisas 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 avgiftsbe
stämda 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 moder
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företagets aktieägare efter vissa justeringar. Koncernen redovisar en
avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse
på grund av tidigare praxis.
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 verksam
het. 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 san
nolikt 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. Kärn
borrningskontrakt omfattar oftast ett antal hål medan raiseborrnings
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 278 975 tkr (307 776 tkr) utgör 95 % (96 %)
försäljning av borrtjänster.
Övriga intäkter
Övriga intäkter består främst av återvunna kundförluster, realisationsvin
ster för sålda materiella anläggningstillgångar, försäkringsersättningar 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 återvin
ningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonte
rat med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsät
ter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på
nedskrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig
effektiv ränta.

moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skatteplik
tiga 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 koncernredovis
ningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den upp
står 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 be
hålls av leasinggivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar
som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasinggivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperio
den. Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. Leasingavtal
av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekono
miska 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 redovisade
skulden. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella
kostnader, ingår i balansräkningens poster övriga långfristiga räntebä
rande 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 kon
cernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av
moderföretagets aktieägare.
Not 3

24

Finansiell riskhantering

Utdelningsintäkt
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fast
ställts.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:
marknadsrisker (valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likvidi
tetsrisk (se även not 18).

2.18 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt re
dovisas 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

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 upp
står från olika valutaexponeringar, framför allt avseende euro. Valutaris
ker 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 upplå
ning i de berörda utländska valutorna.
Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% i förhå
lande till euro med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat
per 31 december varit 804 tkr (2014: 885 tkr) lägre/högre.
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 mark
nadsränta med -/+ en procentenhet medför en resultatpåverkan för
räkenskapsåret, vid rörlig ränta, på ca +/- 350 tkr (2014: 390 tkr).
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 en
fungerade andrahandsmarknad minskas denna risk. Värdepapper kan
även ha varierande löptider och belopp för att ytterligare öka möjlighe
terna 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 nyttjande
perioden 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 anlägg
ningstillgång skulle ha minskat i värde.
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov förelig
ger 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 resultat
räkningen under övriga rörelsekostnader, se not 19.
Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag
Dotterbolaget med säte i Finland har legala underskottsavdrag. På
dessa beräknas uppskjuten skatt med 20 %, som är gällande skattesats i
Finland. Föregående år togs en uppskjuten skattefordran upp baserat på
skattemässigt underskott i Finland, i år finns inte motsvarande uppskju
ten skattefordran upptagen då dotterbolaget satts i konkurs. Moderföre
tagets skattefordan avseende underskottsavdrag uppgår till 0 tkr (0 tkr).

Nya kuttrar monterade inför rymning av ett raiseborrat schakt.
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Not 5

Segmentinformation

Styrelsen bedömer verksamheten både från ett geografiskt perspektiv och från produktionsansvars perspektiv. Styrelsen har fast
ställt 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. I segmentsredovisningen är effekterna av kostnader av engångskaraktär från rörelsesegmentet, som
exempelvis omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill, exluderade från segmentets EBITDA.
Från och med 2014 har den verksamhet som utgör maskinuthyrning särredovisats, för att ge en tydligare bild av kärnverksam
heten. Denna verksamhet har tidigare inkluderats i segmentet ”Sverige”.
Segmentinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas, som lämnats till styrelsen för verksamhetsåret 2015
är följande:
Maskinuthyrning
Försäljning inom
Sverige
Sverige
Finland Portugal
Norge segmenten
Totalt
Segmentens nettoomsättning (extern)
90 218
15 369
34 749
158 419
727	-20 507
278 975
Rörelseresultat (EBDITA) *
3 036
14 127	-6 511
24 317	-1	-9 999
24 969
Avskrivningar	-5 234	-11 665	-2 302	-2 741
0		-21 942
Rörelseresultat (EBIT)	-2 198
2 462	-8 813
21 576	-1	-9 999
3 027
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar**
Anläggningstillgångar

1 176
20 418

9 254
68 219

917
0

2 358
7 518

0		
0		

13 705
96 155

Segmentinformation för räkenskapsåret 2014 är följande:						
Maskinuthyrning
Försäljning inom
Sverige
Sverige
Finland Portugal
Norge segmenten
Totalt
Segmentens nettoomsättning (extern)
109 648
18 296
51 961
147 032
1 739	-20 900
307 776
Rörelseresultat (EBDITA)
4 216
17 356	-6 923
26 927
24		
41 600
Avskrivningar	-5 133	-11 074	-3 132	-3 683
0		-23 022
Rörelseresultat (EBIT)	-917
6 282	-10 055
23 244
24		
18 578
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar**
Anläggningstillgångar

2 232
24 230

6 620
70 630

673
5 471

1 874
8 221

0		
0		

11 399
108 552

* * Beloppet -9999 avser nedskrivning BR i finska dotterbolaget SMOY samt kundförluster i svenska bolagen orsakade av konkursen i SMOY
** Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar är inklusive finansiell leasing. Investeringar i egna fastigheter är undantagna.

Extern omsättning 		
Total omsättning minskat med koncernintern försäljning, redovisat per segement						
			
2015
2014
Sverige			 100 455
108 434
Sverige maskinuthyrning			
180
0
Finland			
34 450
49 268
Portugal			 142 223
147 032
Norge			
1 667
3 042
Summa			 278 975
307 776

Not 6
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Not 7

Övriga rörelseintäkter		

			
Vinst sålda inventarier			
Försäkringsersättning			
Återvunna kundförluster			
Övrigt			
Summa			

2015
683
178
0
37
898

2014
527
3 017
637
0
4 181

Övriga externa kostnader		

			
Reparation och underhåll			
Underentreprenörer			
Frakt, transport, resor och kostnader för fordon
Hyra av utrustning och maskiner			
Övrigt			
Summa			

2015
16 261
1 568
22 303
20 395
26 373
86 900

2014
17 106
13 794
18 762
15 917
18 145
83 724

Not 8

Ersättning till revisorerna		

Ernst & Young			
2015
Revisionsuppdrag			
252
Andra uppdrag			
1
Summa			
253
				
Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & Associados 2015
Revisionsuppdrag			
67
Andra uppdrag			
39
Summa			
106
				
Not 9
Operationell leasing		

2014
281
14
295
2014
64
36
100

Koncernen har ingått hyresavtal avseende lokaler, bilar och kontorsut
rustning av operationell natur enligt följande:			
Avgifter som förfaller			
2015
2014
Inom ett år			
2 610
3 274
Mellan ett och två år			
2 193
2 960
Mellan två och tre år			
2 116
2 243
Efter tre år			
705
2 284
Årets hyresavgifter har uppgått till		

Not 10

3 776

4 264

Medelantalet anställda		

2015		
2014
Medeltal varav män Medeltal
varav män
anställda		 anställda
Sverige
75
67
103
99
Portugal
97
96
115
113
Finland
40
38
59
57
Norge
1
1
0
0
Summa
213
202
277
269
					
Könsfördelning i Koncernen för styrelseledamöter och övriga ledande
befattningshavare:					
2015		
2014
Antal på varav män
Antal på
varav män
balansdagen		balansdagen
Styrelseledarmöter i
moderföretaget
5
5
5
5
Verkställande direktör och
övriga ledande befattningshavare
(inklusive dotterföretag)
5
5
10
9
Summa
10
10
15
14
Not 11

Löner och ersättningar till anställda

			
2015
Löner och andra ersättningar			
87 615
Sociala avgifter			
20 840
Pensionskostnader			
6 656
Summa			 115 111
				
Löner och andra ersättningar fördelat på styrelse
och vd samt övriga anställda
			
2015
Löner och andra ersättningar				
Styrelse och VD*			
4 057
Övriga anställda			
83 558
			
87 615
Sociala avgifter				
Styrelse och VD			
1 322
Övriga anställda			
19 518
			
20 840

2014
102 405
27 350
8 485
138 240

2014
3 782
98 623
102 405

Pensionskostnader				
Styrelse och VD			
973
Övriga anställda			
5 683
			
6 656
				
Summa			 115 111

834
7 651
8 485
138 240

* Ersättningar till VD och styrelse specificeras i not 30

				
Not 12 Finansiella intäkter och kostnader
			
2015
Finansiella intäkter				
-ränteintäkter på kortfristiga banktillgodohavanden
64
-Valutakursdifferenser på finansiella tillgångar och skulder 0
			
64

2014
182
1 124
1 306

Finansiella kostnader				
-räntekostnader på skulder till kreditinstitut		-1 009	-2 123
-valutakursdifferenser på finasiella tillgångar och skulder	-577
0
-skulder avseende finansiell leasing		-187	-425
			-1 773	-2 548
				
Not 13 Skatter		
			
2015
2014
Aktuell skatt:				
Aktuell skatt på årets resultat			-5 252	-6 385
Justeringar avseende tidigare år			-33
0
Summa aktuell skatt			-5 285	-6 385
				
Uppskjuten skatt (not 25)				
Förändring av uppskjuten skatt 			-1 263
1 507
Justering avseende tidigare år				
1 219
Summa uppskjuten skatt			-1 263
2 726
Inkomstskatt			-6 548	-3 659
				
Inga inkomstskatteeffekter är hänförliga till komponenter i Övrigt total
resultat.		
Nedan redovisas en avstämning av den effektiva skatten i koncernen.
2015
Procent
2014
Procent
Resultat före skatt
1 318	-22,0
17 336	-22,0
Inkomstskatt beräknad
enligt gällande skattesats	-290		-3 814
				
Skatteeffekter av:				
Effekt av andra skattesatser
för utländska bolag	-571	-43,3	-985	-5,7
Skatt hänförligt till tidigare år 0
0,0
1 219
7,0
Nedskrivning uppskjuten
skattefordran tidigare år	-5 664	-429,7		
Effekt av ändrad skattesats
0
0,0
0
0,0
Ej avdragsgilla kostnader	-23	-1,7	-79	-0,5
Ej skattepliktiga intäkter
0
0,0
0
0,0
Total skattekostnad	-6 548	-496,8	-3 659	-21,1
Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är -497 procent. Skattesatsen
inom koncernen är 22,0 procent. Skillnaden mellan genomsnittliga och
effektiva skattesatser framgår ovan. 				
				

1 299
26 051
27 350
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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 2015 eller 2014. 		
			
2015
2014
Resultat som är hänförligt
till moderföretagets aktieägare 			-5 230
13 677
Resultat per aktier i kr			-0,12
0,31
Antal aktier i tusental			
44 600
44 600
				
Utdelning per aktie				
Utdelning som betalades ut under 2015 och 2014 uppgick till 22 300 tkr
(0,50 kr per aktie) respektive 4 460 tkr (0,10 kr per aktie). På bolags
stämman den 18 maj 2016 kommer en utdelning avseende räkenskaps
året 2015 på 0,45 kr per aktie, totalt 20 070 tkr, att föreslås.
Den föreslagna utdelningen har inte redovisats som skuld i dessa finan
siella rapporter.			
Not 15

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill			
2015
2014
Ingående anskaffningsvärde			
2 808
2 808
Utgående bokfört värde			
2 808
2 808
				
Goodwill per kassagenererande enhet:		
2015
2014
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/Brut
tomarginalen baseras på de genomsnittliga värden som uppnåtts tidigare
år och de marginaler som förväntas uppnås kommande år.
Diskonteringsränta speglar marknadens kortsiktiga marknadsbedöm
ningar av de risker som är specifika för respektive kassagenererande
enhet.
Drillcon använder metoden Weighted Average Cost of Capital
(WACC) vid bestämmande av kalkylräntan. WACC innebär att bolaget
väger in hur stora långivarnas och aktieägarnas avkastningskrav är i
förhållande till deras andel av det totala kapitalet (marknadsvärderat).
Uttrycket ger en nominell kalkylränta efter skatt, vilket är det begrepp
som normalt används på kapitalmarknaden. Den för Drillcon beräknade
diskonteringsräntan (WACC) uppgår till ca 12 % före skatt.
Beräkningen av nyttjandevärde för de kassagenererande enheterna är
känslig för förändringar i antaganden kring bland annat EBITDA, margi
nal, diskonteringsränta, marknadsandel och tillväxt.
				
Känslighet för förändringar av antaganden				
Vad gäller bedömningen av goodwill anser ledningen att ingen rimlig
genomförbar förändring i något av de grundläggande antagandena skulle
kunna göra att det redovisade goodwillvärdet understiger återvinnings
värdet.				
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Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark				
			2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde			
5 122
5 037
Inköp			
248
85
Utgående anskaffningsvärde			
5 370
5 122
				
Ingående avskrivningar			-949	-759
Årets avskrivningar			-203	-190
Utgående ackumulerade avskrivningar		-1 152	-949
				
Utgående redovisat värde			
4 218
4 173
				
Maskiner och inventarier				
			2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde			 254 719
240 945
Årets omräkningsdifferenser			-2 600
3 740
Inköp			
14 090
12 575
Försäljning och utrangeringar			-29 196	-2 541
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		 237 013
254 719
				
Ingående avskrivningar			-150 340	-126 017
Årets omräkningsdifferens			
2 094	-2 857
Försäljning och utrangeringar			
24 909
1 366
Årets avskrivning			-21 739	-22 832
Utgående ackumulerade avskrivningar		-145 076	-150 340
				
Utgående redovisat värde			
91 937
104 379
				
Av redovisat värde per 31 december 2015 avser 13 628 tkr (16 476 tkr)
finansiella leasingavtal. Av årets inköp avser 0 tkr (1 848 tkr) finansiell
leasing.				
			
				
Not 17 Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav		2015-12-31 2014-12-31
Ingående balans anskaffningsvärde		
100
100
Förvärv			
0
0
Redovisat värde			
100
100
			
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 finan
siering 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 observerbara 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.

Kund-	
Finansiella
Övriga
Summa		 Ej finansiella Summa Rapport
och låne-	
tillgångar som
finansiella
redovisat
Verkligt
tillgångar över finansiell
31 december 2015
fordringar
kan säljas
skulder
värde
värde
och skulder
ställning
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
100		
100
100		
100
Kundfordringar och andra fordringar 				
exklusive interimsfordringar
56 644			
56 644
56 644		
56 644
Likvida medel
38 595			
38 595
38 595		
38 595
Summa finansiella tillgångar
95 239
100	-	
95 339
95 339	-	
95 339
							
Upplåning exklusive skulder avseende							
finansiell leasing			
26 908
26 908
26 143		
26 908
Skulder avseende finansiell leasing			
8 753
8 753
8 506		
8 753
Leverantörsskulder och andra skulder							
exklusive icke finansiella skulder			
18 751
18 751
18 751		
18 751
Summa finansiella skulder	-	-	
54 412
54 412
53 400	-	
54 412
Finansiella instrument per kategori

31 december 2014			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		
100		
100
100		
Kundfordringar och andra fordringar 							
exklusive interimsfordringar
66 020			
66 020
66 020		
Likvida medel
55 039			
55 039
55 039		
Summa finansiella tillgångar
121 059
100	-	
121 159
121 159	-	
							
Upplåning exklusive skulder avseende							
finansiell leasing			
28 293
28 293
27 120		
Skulder avseende finansiell leasing			
10 659
10 659
10 297		
Leverantörsskulder och andra skulder						
exklusive icke finansiella skulder			
25 990
25 990
25 990		
Summa finansiella skulder	-	-	
64 942
64 942
63 407	-	
Not 19

Kundfordringar och osäkra fordringar

Kreditrisk - förfallna betalningar				
Tidsanalys på kundfordringar som är 		2015-12-31 2014-12-31
förfallna men inte nedskrivna				
< 30 dagar			
3 775
11 048
30 - 90 dagar				
2 535
91 - 180 dagar			
632
> 180 dagar			
8 795
7 156
Kundfordringar förfallna till betalning		
13 202
20 739
				
Reservering för osäkra kundfordringar			
Ingående reservering för befarade förluster		
2 941
1 893
Omräkningsdifferens av reservering		-118
121
Återvunna kundförluster				-666
Befarade och konstaterade förluster			
1 593
Summa			
2 823
2 941
				
I dotterbolaget Iberia finns en nettofordran om ca 400 tEUR där kunden
är i dröjsmål med betalning. Åtgärder har vidtagits i avsikt att säkra
betalning men det är fortfarande oklart när och om full betalning kan
erhållas. I bokslutet har 167 tEUR reserverats. 			
				

Not 20

66 020
55 039
121 159

28 293
10 659
25 990
64 942

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

			2015-12-31
Förutbetalda hyror			
213
Försäkringar			
263
Upplupna intäkter			
2 960
Övriga poster			
400
Summa			
3 836
Not 21

100

2014-12-31
460
855
4 650
873
6 838

Likvida medel

I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande:		
			2015-12-31 2014-12-31
Förutbetalda hyror			
213
460
Försäkringar			
263
855
Upplupna intäkter			
2 960
4 650
Övriga poster			
400
873
Summa			
3 836
6 838
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Not 22

Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Not 23

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
Per 31 december 2014 44 600
1 784
92 158
93 942
Per 31 december 2015 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 nyemis
sion.
Not 24

Balanserat resultat

Per 1 januari 2014			
50 960
Årets resultat			
13 677
Betald utdelning avseende 2013			-4 460
Per 31 december 2014			
60 177
			
Per 1 januari 2015			
60 177
Årets resultat			-5 230
Betald utdelning avseende 2014			-22 300
Per 31 december 2014			
32 647

Reserver

Per 1 januari 2014			-2 935
Valutakursdifferenser, koncernen			
3 760
Per 31 december 2014			
825
Valutakursdifferenser, koncernen			-1 851
Per 31 december 2015			-1 026
Reserver består av omräkningsdifferenser hänförliga till
utländska dotterföretag.			
Not 25

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjutna skatteskulder fördelas enligt följande:

				

Uppskjutna skatteskulder

Skattemässiga
Varu-	 Skattemässiga
Övrigt
Summa
överavskrivningar
lager
underskott		
Per 1 januari 2014
6 600
3 519	-1 601	-348
8 170
Redovisas i resultaträkning
884	-338	-3138	-134	-2 726
Redovisas i totalresultat
0
0
0
0
0
Valutakursdifferenser
1
209	-247
2	-35
Per 31 december 2014
7 485
3 390	-4 986	-480
5 409
					
Redovisas i resultaträkning	-708	-3321
4903
391
1 265
Redovisas i totalresultat
0
0
0
0
0
Valutakursdifferenser
0	-69
83
0
14
Per 31 december 2015
6 777
0
0	-89
6 688
						
Not 26 Upplåning				
Tkr

Ränta
Redovisat		
Förfallodagar		
%
värde
Inom ett år
Två till fem år
Mer än fem år
Skulder till kreditinstitut
3,17
26 908
6 390
17 692
2 826
Skulder finansiell leasing
2,23
8 753
2 225
6 528
Summa		
35 661
8 615
24 220
2 826
					
Banklånen förfaller fram till 2019 enligt ovan och löper med en genomsnittlig ränta på 3,17 % per år (2014: 3,55 %
per år), baserat på rådande räntenivåer per sista december. Koncernen har endast lån i SEK.		
Totalt belopp inklusive ränta som förfaller till betalning , är med oförändrad genomsnittlig ränta, 6 269 tkr inom
ett år, 17 105 tkr mellan två och fem år och 2 769 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 27

Checkräckningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 4 327 tkr
(11 540 tkr) varav 0 tkr (5 348 tkr) är utnyttjad. I beloppet ingår krediter
i EUR som uppgår till 200 TEuro. Genomsnittlig ränta uppgår till ca
1,6 %.				
				
Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
			2015-12-31 2014-12-31
Upplupna personalkostnader			
14 826
21 845
Övriga poster			
4 297
7 725
Summa			
19 123
29 570
				
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:			
			2015-12-31 2014-12-31
Fastighetsinteckningar			
1 000
1 000
Företagsinteckningar			
63 950
64 392
Bankgaranti			
91
95
Finansiell leasing			
13 628
16 476
Nettotillgångar i dotterföretag			
61 202
113 516
Summa			 139 871
195 479
				
Not 30 Transaktioner med närstående

Not 31

Innehav i joint venture

Koncernens har ett 50 procentigt innehav i joint venture företaget
Deilmann-Haniel & Drillcon Iberia ACE, vars tjänster avser schaktreno
veringar. Följande belopp ingår i koncernens balans- och resultaträkning
och utgör koncernens innehav av tillgångar och skulder samt försäljning
och resultat.				
				
Tillgångar			
2015
2014
Omsättningstillgångar			
447
190
					
Skulder				
Kortfristiga skulder			
447
175
				
Nettotillgångar			
0
15
				
Intäkter			
4 215
4 839
Kostnader			-4 206	-4 826
Årets resultat			
9
13
				
Det finns inte några eventualförpliktelser som härrör från koncernen i
detta joint venture. Inte heller har joint venture några eventualförpliktel
ser.				

Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare
		
Till styrelsen ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstäm
mans beslut. För 2015 uppgick arvodet till totalt 400 tkr (337 tkr). Därav
har styrelsens ordförande erhållit 160 tkr (136tkr), och övriga ledamö
ter, exklusive VD, 240 tkr (201 tkr).
Fördelningen per ledamöter för 2015 är Jan Skoglund (ordförande)
160 tkr, Joakim Skantze 80 tkr, Carl Östring 80 tkr och Per-Erik Lind
ström 80 tkr.
Om ledamot fakturerar sitt arvode sker det med kostnadsneutralt
belopp. Ovan redovisas belopp exluderat sociala avgifter och moms.
Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningsha
vare 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 vederbö
rande bedöms kunna påverka. Löner och ersättningar till Drillcon AB:s
VD under 2015 uppgick till 1 047 tkr (1 425 tkr) varav 0 tkr (380 tkr)
avser rörlig del. Kostnader för pensionsförsäkringar till VD uppgår till
417 tkr (442 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 led
ningsgruppen. Lön till verkställande direktören förhandlas av styrelsens
ordförande och godkänns av styrelsen. Arvoden för dotterföretagens
verkställande direktörer fastställs av dotterföretagens styrelser. För öv
riga befattningshavare tillämpas individuell lönesättning vilken förhandlas
med VD.					
				
Försäljning och köp mellan koncernbolag				
Koncernens försäljning av tjänster till övriga koncernbolag uppgår till 14
% (9 %). Inköp uppgår till 26 % ( 19 %).				
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Moderföretagets resultaträkning
		
Tkr
Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Nettoomsättning
2
6 432
6 432
Övriga intäkter
3
0
0
		
6 432
6 432
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader
6	-3 125	-1 771
Personalkostnader
4,5	-5 537	-5 130
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
9	-15	-31
		-8 677	-6 932
					
Rörelseresultat		
-2 245
-500
					
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag
7
7 504
13 884
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		-1 370
Ränteintäkter och liknande resultatposter
8
494
1 645
Räntekostnader och liknande resultatposter
8	-201
		
6 427
15 529
					
Resultat efter finansiella poster		
4 182
15 029
					
Bokslutsdispositioner
10
2 400	-1 100
					
Resultat före skatt		
6 582
13 929
Skatt på årets resultat
11	-111	-17
					
Årets resultat*		
6 471
13 912
*Årets resultat för båda räkenskapsåren stämmer överens med totalresultatet.		
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Moderföretagets balansräkning
Tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier
9
39

54

Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag
12,13
20 334
38 762
Andra långfristiga värdepappersinnehav
12
100
100
Summa anläggningstillgångar		
20 473
38 916
					
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar					
Fordringar hos koncernföretag		
29 288
21 263
Övriga kortfristiga fordringar		
0
44
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
255
151
		
29 543
21 458
					
Kassa och bank		
16 707
22 268
					
Summa omsättningstillgångar		
46 250
43 726
					
Summa tillgångar		
66 723
82 642
					
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital					
Aktiekapital 		
1 784
1 784
					
Fritt eget kapital				
Överkursfond		
50 823
50 823
Balanserad vinst		
5 284
13 671
Årets resultat		
6 471
13 912
Summa fritt eget kapital		
62 578
78 406
				
Summa eget kapital		
64 362
80 190
				
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		
250
218
Övriga skulder		
246
205
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
14
1 865
2 029
Summa kortfristiga skulder		
2 361
2 452
				
Summa eget kapital och skulder		
66 723
82 642
				
Ställda säkerheter
15
19 100
19 100
Ansvarsförbindelser
16
31 235
32 258
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Moderföretagets förändring i eget kapital
		
AktieTkr
kapital

Över- Balanserad
kursvinst och
fond årets resultat

Summa
eget
kapital

Ingående balans per 1 januari 2014
1 784
50 823
18 132
70 739
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt				
mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare 1 784
50 823
18 132
70 739
Årets resultat			
13 912
13 912
Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner				
med bolagets ägare
1 784
50 823
32 044
84 651
Utdelning avseende 2013			-4 460	-4 460
Utgående balans per 31 december 2014
1 784
50 823
27 584
80 191
				
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt				
mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare 1 784
50 823
27 584
80 191
Årets resultat			
6 471
6 471
Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner				
med bolagets ägare
1 784
50 823
34 055
86 662
Utdelning avseende 2014			-22 300	-22 300
Utgående balans per 31 december 2015
1 784
50 823
11 755
64 362
Antalet aktier uppgår till 44 600 000 st med ett kvotvärde på 4 öre per aktie. Se koncernens not 22.
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Moderföretagets kassaflödesanalys
		
Tkr
Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Resultat före avskrivningar		-2 230	-469
Erhållen ränta		
494
1 644
Betald ränta		-201
0
Betald inkomstskatt
11	-111	-12
Kassaflöde från den löpande verksamheten före		
förändringar i rörelsekapital		
-2 048
1 163
			
Justering av rörelsekapital			
Förändring av fordringar		-7 055
4 902
Förändring av skulder		-91	-753
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		
-9 194
5 312
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Erhållen utdelning från dotterbolag		
25 933
13 653
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
9
0	-37
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
25 933
13 616
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Utdelning till moderföretagets aktieägare		-22 300	-4 460
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		
-22 300
-4 460
			
Årets kassaflöde		
-5 561
14 468
			
Likvida medel vid årets början		
22 268
7 800
Likvida medel vid årets slut		
16 707
22 268
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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 Års
redovisningslagen 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 dotterföreta
get, Suomen Malmi Oy har samma metod som vid värdering av goodwill
används, se koncernredovisningens not 15.		
		
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 kon
cernbidrag enligt alternativregeln enligt RFR2. Detta medför att erhållna
och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 		
		
Borgensåtagande/finansiella garantier		
Moderföretaget har tecknat borgensförbindelse till förmån för dotter
företag. 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 ansvarsförbin
delse. 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 2015 består av försäljning av
administrativa tjänster till koncernföretag. Nettoomsättningen fördelar
sig på verksamhetsgrenar enligt följande:		
		
			
2015
2014
Intäkter från administrativa tjänster		
6 432
6 432
Summa			
6 432
6 432
				
Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt föl
jande:				
			
2015
2014
Intäkter från administrativa tjänster - Sverige		
4 116
4 116
Intäkter från administrativa tjänster - Portugal		
1 182
1 182
Intäkter från administrativa tjänster - Finland		
1 134
1 134
Summa			
6 432
6 432
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Not 3

Övriga intäkter

Inga övriga intäkter har erhållits under 2015 eller 2014. 			
			
Not 4
Medelantalet anställda

Medelantal anställda
Not 5

2015
Totalt varav män
5
2

Totalt
5

2014
varav män
2

Löner och ersättningar till anställda

			
2015
2014
Löner och andra ersättningar			
3 590
3 436
Sociala avgifter			
1 293
1 142
Pensionskostnader			
696
669
Summa			
5 579
5 247
				
Löner och andra ersättningar fördelat på styrelse, vd och övriga anställda:
			
2015
2014
Löner och andra ersättningar				
Styrelse och VD			
1 705
1 579
Övriga anställda			
2 081
1 857
			
3 786
3 436
Sociala avgifter				
Styrelse och VD			
648
695
Övriga anställda			
674
447
			
1 322
1 142
Pensionskostnader				
Styrelse och VD			
466
442
Övriga anställda			
224
227
			
690
669
				
Summa			
5 798
5 247
Not 6

Ersättning till revisorerna

Revisionsarvode Ernst & Young
		
2015
Revisionsuppdrag			
60
Andra uppdrag				
			
60
					
Not 7
Resultat från andelar i koncernföretag

2014
65
5
70

Resultat från andelar i koncernföretag		
2015
2014
Nedskrivning av aktier i dotterföretag		-18 429	-4 769
Utdelning från dotterföretag			
25 933
18 653
Summa 			
7 504
13 884
				
Det helägda dotterbolaget Suomen Malmi Oy försattes i konkurs den
28 dec. Andelarna har skrivits ner till 0 kr. Bolaget har under en tid haft
lönsamhetsproblem och effekten av de åtgärder som vidtagits under
året har ej varit tillräckliga. 				
					
Not 8

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter		
2015
Ränteintäkter 			
295
Valutavinst på finansiella tillgångar och skulder		
199
Summa 			
494
				
Räntekostnader och liknande resultatposter		
2015
Räntekostnader			-199
Valutaförluster på finansiella tillgångar och skulder	-2
Summa 			-201

2014
521
1 124
1 645
2014
0
0

Not 9

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier			2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde			
326
289
Inköp			
0
37
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
326
326
				
Ingående avskrivningar			-272	-241
Årets avskrivning			-15	-31
Utgående ackumulerade avskrivningar		-287	-272
				
Utgående planenligt restvärde			
39
54
			
Not 10 Bokslutsdispositioner
Skatter			
2015
2014
Lämnade koncernbidrag				-4 100
Mottagna koncernbidrag			
2 400
3 000
Summa bokslutsdispositioner			
2 400	-1 100
			
Not 11 Skatter
Skatter			
2015
2014
Aktuell skatt på årets resultat			-101	-17
Justeringar avseende tidigare år			-10
0
Summa aktuell skatt			-111	-17
Aktuell skattesats är 22 %				
				
Nedan visas en fördelning av den aktuella skatten:
			
2015
2014
Redovisat resultat före skatt			
6 582
13 929
Skatt enligt gällande skattesats			-1 448	-3 064
Skatteeffekt från tidigare år			-10
0
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter		
5 705
4 103
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader		-4 358	-1 056
Redovisad skattekostnad			-111	-17
			
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag			2015-12-31 2014-12-31
Ingående balans anskaffningsvärde		
38 762
43 531
Nedskrivning aktier och andelar			-18 428	-4 769
Redovisat värde			
20 334
38 762
				
Det helägda dotterbolaget Suomen Malmi Oy försattes i konkurs den 28
dec. Andelarna har skrivits ner till 0 kr, se not 7. 			
				
Andra långfristiga värdepappersinnehav		2015-12-31 2014-12-31
Ingående balans anskaffningsvärde		
100
100
Förvärv			
0
0
Redovisat värde			
100
100
				
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 13

Andelar i koncernföretag

Kapital-	 Rösträtts-	
Antal
andel, % andel, %
aktier
Drillcon Core AB
100
100
8 000
Drillcon Drilling Equipment AB 100
100
1 000
Drillcon Iberia SA
100
100
12 500
Drillcon Norway AS
100
100
1 000
Summa				

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
Drillcon Norway AS
994 420 062		Moss, Norge
Not 14

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

			2015-12-31 2014-12-31
Upplupna personalkostnader			
1 635
1 856
Övriga poster			
230
173
Summa			
1 865
2 029
					
Not 15 Ställda säkerheter		
Avseende dotterbolags skulder
hos kreditinstitut			2015-12-31
Andelar i koncernföretag, bokfört värde		
19 100
Summa			
19 100
			
Not 16 Eventualförpliktelser		

2014-12-31
19 100
19 100

Avseende dotterbolags skulder
hos kreditinstitut			2015-12-31 2014-12-31
Borgensåtagande för koncernföretag i Sverige		
29 408
30 355
Borgensåtagande för koncernföretag i Portugal
1 827
1 903
Summa			
31 235
32 258
				
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 201605-18 för fastställelse.			
Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att koncernredovisning
en 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 moderföreta
gets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderföretagets och de företag som ingår i
koncernen står inför. 				
			
			
Nora 2016-04-04			
Jan Skoglund

			

Bokfört
värde
4 000
15 100
1 112
121
20 333

Mikael Berglund

Styrelsens ordförande

VD och styrelseledamot

Erik Karlsson

Per-Erik Lindström

Joakim Skantze

Carl Östring

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-xx-xx		
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 utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Drillcon AB (publ) för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och
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 och
koncernredovisningen, 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
omständigheterna, 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 upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
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årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Drillcon
AB (publ) för räkenskapsåret 2015.
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 beträffande 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 aktie
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har 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 i april 2016
Ernst & Young AB

Björn Bäckvall

Auktoriserad revisor
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Anteckningar

40

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
Norge
Drillcon Norway AS
c/o Regnskapssentralen AS
Consis Moss

Postboks 196
1501 Moss
Norge

