Årsredovisning 2021

Kallelse till årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas
härmed till årsstämma onsdag den 18 maj 2022 kl. 14.00
på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast tisdag den 10 maj 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 fredagen
den 13 maj 2022 under adress CFO, Berndt Warnqvist
Östra Vagngatan 3, 702 27 Örebro eller email: berndt.
warnqvist@drillcon.se 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 tisdag den
10 maj 2022. Sådan registrering är enbart tillfällig.
Kallelsen i sin helhet samt fullmaktsblankett finns tillgänglig på bolagets hemsida www.drillcon.se.

• Nettoomsättning 374,1 Mkr (309,1)
• EBITDA uppgick till 23,3 Mkr (43,7)
• Kassaflöde från löpande verksamhet -0,6 Mkr (46,8)
• Valutakurs differenser har påverkat årets resultat med -0,8 Mkr
• Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (0,30)
• Utdelningen föreslås bli 0,00 kr per aktie (0,70)
• Investeringar av ny produktionsutrustning till ett värde av 53 Mkr varav
cirka 43 Mkr avsåg raiseborrningsrör för att kunna kunna genomföra
nya och längre schakt. Trenden är att gå djupare i befintliga gruvor och
då ökar kraven från våra kunder att vi kan borra t.ex. längre ventilationsschakt, ända upp till 1 000 meter och med större diametrar.
• Effekter av Covid-19 innebär att dotterbolagen har fortsatt burit extra
ordinära kostnader som beror på restriktioner för rörelse över landsgräns och att personal bl a suttit i karantän samt nedstängning av
borrplats med anledning av smitta.
• Drillcon etablerar av nytt dotterbolag på Irland som påverkat netto-		
resultatet negativt med cirka 8 Mkr.

Nora i april 2022
Styrelsen

• Större störningar kopplat till tekniska problem, väntan på reservdelar,
geologiska utmaningar mm i några projekt har påverkat nettoresultatet
negativt med cirka 20 Mkr.

Kalendarium

• Stora störningar i logistiken samt långa ledtider på reservdelar och 		
komponentbrist har resulterat i tidvis ställda borriggar och framflyttade
projektstarter.

Årsstämman hålls den 18 maj i Nora 2022.
05 maj 2022 		
		

Delårsrapport
januari-mars 2022

12 augusti 2022
Delårsrapport
		april-juni 2022
10 november 2022
Delårsrapport
		juli-september 2022
16 februari 2022

Bokslutskommuniké 2022

Den ekonomiska informationen finns tillgänglig på Drillcons
hemsida, www.drillcon.se eller kan beställas från Drillcon
AB, Östra Vagngatan 3, 702 27 Örebro eller per telefon
0587-82820, alternativt via e-post: berndt.warnqvist@
drillcon.se
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2021

• Drillcon Scandinavia slöt ett raiseborrningskontrakt med Skanska i Norge.
• Drillcon Iberia slöt ett raiseborrningskontrakt med Lundin Mining i
Portugal.
• Drillcon Iberia slöt ett två-årigt borrkontrakt med Chelopech Mining i
Bulgarien.
• Drillcon Americas slöt ett ett raiseborrningsavtal med Lundin Mining,
Candelaria i Chile.
• Fortsatt satsning på Drillcon Trainee program för att skapa morgon-		
dagens operatörer och en plattform för fortsatt tillväxt.
• Fortsatt investering i automatiserade borriggar.
Inför 2021 fanns det stora förhoppningar om en fortsatt tillväxt och
ökad lönsamhet eftersom det fanns en stor kontrakterad produktionsvolym i orderböckerna. Denna förhoppning skulle dock sig tidigt på
det nya året visa sig bli ett utmanande år för Drillcon. Det var ett flertal
produktionsstopp och produktionsstörningar utanför Drillcons kontroll
som ökade vår kostnadsmassa. Vidare har bristen på operatörer, fortsatta
störningar i logistiken, komponentbrist, prisökningar på produktions
material och Pandemin som inneburit dubbel och tidvis trippelbe
manning p.g.a. covidrestriktioner och karantän vid inresa eller smitta öka
kostnaderna.
Om vi blickar kortsiktigt framåt är det för gruvnäringen som helhet
en fortsatt god efterfråga och hög investeringsvilja. Det som driver
utvecklingen är bl. a prisnivån på basmetaller samt samhällets gröna
omställning.

Omsättning 2016–2021 Mkr,
koncernen

EBITDA 2016–2021, Mkr,
koncernen

Resultat efter finansnetto
2016–2021, Mkr, koncernen

400

80

60

300

60

45

200

40

30

100

20

15

0

0
16
-100

17

18

19

20

21

0
16

-20

17

18

19

20

21

16

17

18

19

20

21

-15

3

Vision
Drillcon skall leverera högsta och bästa
service inom gruv- och anläggningssegmentet som ökar kundens produktivitet.
Drillcon skall vara kundens första val. Vi vill
etablera Drillcons kärnvärde: Tillsammans
gör vi skillnad.

Affärsidé
Drillcon ska tillhandahålla en servicenivå
som genererar ett mervärde till kunder
inom gruv- och anläggningssegmentet.
Detta sänker kundernas kostnad per
producerat ton inom följande tjänster:
• Kärnborrning och geoservice för pålitlig geologisk
information
• Kärnborrning för förstärkning och grundläggning
i betong- samt bergkonstruktioner
•R
 aiseborrning med säkra tekniska lösningar

Finansiella mål
Drillcons finansiella mål är:

• EBIT >9 procent över en konjunkturcykel
• Soliditet >35 procent
• Att växa minst 10 procent och år
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Historik
1963 Kärnborrning AB bildas som ett dotterbolag
till Hagby Bruk AB i Nora.

1989 H
 agby Bruk AB säljer Kärnborrning AB till
företagsledningen.

1991 G
 AB Borr förvärvas och får namnet Drillcon.
1993 Bolidens entreprenadavdelning Boliden GB
förvärvas och Drillconkoncernen tar form.

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 Drillcon Norway AS grundas som förmedlare och
agent för Drillcons tjänster i Norge.

2011 NIBU Borr AB kärnborrningsavdelning förvärvas.
2013 Drillcon firar 50 år.
2015 Suomen Malmi Oy avvecklas.
2016 Ett nytt dotterbolag i Chile, Drillcon Americas
SpA grundas

2016 Drillcon Core omorganiseras och byter namn
till Drillcon Scandinavia.

2017 Drillcon certfieras enligt OHSAS 18001.
2017 Drillcon genomför sitt första projekt i Chile.
2021 Nytt dotterbolag i Irland, Drillcon Ireland Ltd grundas.

Idag är Drillcons huvudsakliga verksamhet uppdelad på tre
dotterbolag, Drillcon Scandinavia AB Drillcon Iberia SA och
Drillcon Americas SpA. Bolagen utför kärnborrning, raise
borrning samt geotekniska undersökningar.
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Plan för hållbarhet, säkerhet, hälsa och organisation
Vårt ledningssystem och det arbete som Drillcon utför ska
alltid följa våra processer och instruktioner samt det lagrum
som gäller för de länder där Drillcon har ett bolag etablerat. Hållbarhet och företagsansvar är integrerade i Drillcons
kunderbjudanden och i våra affärsprocesser. Drillcon definierar hållbarhet som företagets ansvar att leverera medel- och
långsiktiga resultat inom ekonomi-, miljö-, säkerhet-, sociala
och etiska områden. Detta tillsammans med andra värden inom
Drillcon är en pelare för en grundläggande stark organisation
att hantera framtida utmaningar och möjligheter i en värld som
snabbt förändras. Drillcon strävar att minska föroreningar och
energikonsumtionen samt att bidra till samhällets klimatomställning samtidigt som det ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare.
Som ett led i detta arbete utvecklades en hållbarhetsplan
2020 som har under 2021 fortsatt att utvecklats och är nu
basen För Drillcon att skapa en långsiktig hållbar produktion.
Drillcon hållbarhetsplan – Fyra huvudområden
Drillcons affär skall växa med motiverade och engagerade
anställda
• När vi rekryterar skall vi sträva efter att öka antalet kvinnliga
medarbetare i gruppen
• Vi ska fortsätta utveckla vårt interna traineeprogram och
utbilda trainees till att bli morgondagens operatörer med en
maximal ledtid på 2,5 år.
• Vi ska fortsätta vårt arbete att identifiera gruppens high
potentials och ge dem utbildning samt tillgång till de verktyg
som krävs för att bli morgondagens ledare.
Vi ska använda våra resurser med ansvar och identifiera
alternativa möjliga resurser att använda i vår verksamhet
som bidrager till samhällets gröna omställning
• Vi skall kontinuerligt sträva efter aktiviteter som reducerar
CO2 utsläpp (ton)/ anställd på en årlig bas.
• Vi skall kontinuerligt sträva efter aktiviteter som reducerar
energikonsumtionen per borrad meter på en årlig bas.
Vi ska verka och leva efter de högsta etiska värden med en
affärskultur som har noll tolerans till korruption eller rasism
• Samtliga medarbetare som ingår Drillcon ledning skall
utbildas i vår Business Code of Conduct och på en årlig bas
signera vår Business compliance.
• Vi har noll tolerans rörande korruption och vi skall följa och
verka efter de värden som anges i Drillcons Business Code
of Conduct.
• Våra strategiska partners skall informeras och delges
gruppens Business Code of Conduct och signera vår
compliance.
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Vi skall kontinuerligt investera och utveckla säkerhet och
hälsa inom gruppen
• Vi skall hela tiden mäta vår ”Loss Time Injuired” frekvens per
månad med mission att nå noll relaterade arbetsskador.
• Gruppens incidentrapportering per anställd skall öka på en
årlig bas.
• Gruppen skall maximalt ha 3 procent sjukfrånvaro per år.
SHEQ arbetet i gruppen har en central roll i vårt dagliga arbete
med ett syfte, att förebygga olyckor för våra medarbetare.
Visionen för koncernen är noll arbetsrelaterade olyckor och vi
arbetar kontinuerligt med att stärka vår säkerhetskultur samt
att bidraga till samhällets klimatomställning. Det löpande arbetsmiljöarbete syftar till att utveckla metoder och stärka medarbetarna medvetande och kompetens inom området säkerhet.
Vidare ska de löpande investeringar som genomförs ha fokus
på den säkraste och senaste tekniken som finns tillgänglig på
marknaden.
Exempel på aktiviteter enligt vår hållbarhetsplan har varit
att vi fortsätter att arbeta med vårt traineeprogram i syfte att
skapa morgondagens operatörer som är goda ambassadörer
för Drillcons värderingar. Vidare har vi fortsatt med att kompetensutveckla medarbetare som ska bli morgondagens ledare. I
nuläget har vi medarbetare som genomgår två-årig marknadsekonomutbildning samt vd-program.
Drillcons bidrag till samhällets klimatomställning är att
vi bl.a. nu har bergvärme som uppvärmning och har flyttat
hela vår verksamhet till nya mer ändamålsenliga lokaler med
förbättrad arbetsmiljö på verkstad och lägre energikostnader
rörande uppvärmning. Vi fortsätter även att investera i borrutrustning med lägre energiförbrukning, förbättrad säkerhet och
ökad autmoation. Vidare, när bilar inom gruppen ska ersättas
ska det alltid prövas om det är möjligt att ersätta denna mot en
hybrid eller elektrisk bil.
Under 2021 revideras företagets verksamhetssystem gentemot ISO 45001 och en helt ny certifiering av kvalitetsledningssystemet ISO 9001 för Drillcon Iberia som nu är certifierade
enligt ISO 45000 och nu även ISO 9000.
Olycksfallsstatistiken minskade från 2,7 till 1,1 olyckor per
200 000 arbetade timmar och antalet olycksfall med minskade från 5 till 3 olycksfall. Minskning ser som ett resultat att
vi under 2021 infördes två nya rutiner; miniriskbedömning
samt kontroll av ny borrplats. Syftet var att öka personalens
medvetenhet om behovet att se över egen borrplats och att
kontinuerligt kontrollera eventuella risker. De proaktiva rapporterna hamnade i nivå med 2020 på 0,62 risker/anställd medan
de proaktiva avvikelserna per olycka ökade från 50 till 68. Den
positiva utvecklingen av de proaktiva avvikelserna är ett resultat av ett uniformerat gemensamt arbete inom organisationen
där vi tillsammans systematiskt arbetar med proaktiva åtgär-

der. Under 2021 så valde verksamheten att förbättra tillvägagångssättet att informera om händelser och våra rutiner med
hjälp av instruktionsfilmer och ett program kallat DreamBroker.
Programmet används för att enkelt och snabbt med hjälp av en
mobilkamera spela in en film kring en händelse, tex. ett tillbud,
eller arbetsmoment och sprida i verksamheten via en app.
Vi har även fortsatt varit aktivt i branschorganisationen inom
gruvindustrin, SVEMIN, och har ingått i flera olika arbets
grupper. Nämnas skall att Drillcon har varit den som drivit
framtagning av en uniformerad branschutbildning för kärn
borrare och som lanserades under 2021. Speciellt glädjande
är att denna utbildning anammats av våra kunder och är nu ett
krav att den har genomförts vid upphandlingar av nya kontrakt.

Följande utbildningar har genomförts under 2021:
• Management program för morgondagens ledare
• Ledarutbildningar för mellanchefer (Ledarskap, ekonomi
och supply chain)
• Traineeprogram – morgondagens operatörer
• 5S arbete
• Heta arbeten
• Säkra lyft
• Bandvagn

VDs kommentar
Sammanfattning 2021

Drillcon startade år 2021 med målet att nå rekordåret 2019 års nivåer
rörande lönsamhet och volym, eftersom
Drillcon under 2020 slutit flera större
kontrakt till ett värde motsvarande på
cirka 500 Mkr. Vidare levde jag i tron
att restriktioner kopplat till pandemin
skulle försvinna och därmed minska vår
kostnadsmassa och öka vår effektivitet. Det visade sig dock tidigt att 2021
skulle bli ett av de mest utmanande
åren någonsin för Drillcon. Vi fick flera
större produktionsstörningar, kunders
egna pauser i produktion i några projekt,
leveransförseningar på reservdelar samt
fortsatta restriktioner kopplat till pandemin. Samtidigt krävde de nya kontrakten
investeringar på produktionsutrustning till ett värde av 53 Mkr varav cirka
43 Mkr avsåg raiseborrningsrör för att
kunna kunna genomföra nya och längre
raiseprojekt. Trenden är nu att gå djupare i befintliga gruvor och då ökar kraven
från våra kunder att vi kan borra t.ex.
längre ventilationsschakt, ända upp till
1 000 meter och med större diametrar.
Drillcons produktionsteams förmåga att
kunna borra så långa hål och pricka in
taket i en gruvort djupt under markytan
har imponerat stort på våra kunder.
Under året etablerades ett nytt dotterbolag, Drillcon Irland Ltd och cirka
60 nya trainees anställdes för att klara
av den ökande kontrakterade volymen. Kostnadsmassan har under året
växt mer än volymen beroende på de
olika utmaningarna som nämns i denna
sammanfattning, vilket resulterat i en
försämrad lönsamhet under året. Ett
arbete pågår i syfte att öka den interna
effektiviteten på den större volymen och
därmed förbättra lönsamheten.

Årets 12 månader i stort

För gruvnäringen som helhet råder det
fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja. Det som driver utvecklingen
är bl. a prisnivån på basmetaller samt
samhällets gröna omställning. Drillcon
har under 2021 ökat volymen prospekteringsborrning med cirka 25 procent
och raiseborrning med cirka 16 procent.
Vi ser fortfarande inga indikationer på
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att kundernas investeringsvilja avtar,
och världsläget med krig i Ukraina och
utökade sanktioner mot Ryssland kommer att leda till ökad gruvbrytning på
våra hemmamarknader.

Årets utmaningar

Utmaningar har inte saknats 2021. Det
har rått brist på operatörer, störningar
i logistiken, komponentbrist, maskinhaverier, geologiska utmaningar samt
prisökningar på produktionsmaterial
och leveransförseningar på reservdelar.
Dessutom har verksamheten även under
detta år haft dubbel och tidvis trippelbemanning p.g.a. covidrestriktioner och
karantän vid inresa eller smitta. I Norge
har vi provat en ny styrd borrteknik med
hjälp av en liggande raiseborrningsrigg
som borrar horisontellt. Projektet har
varit lärorikt men kostsamt vad gäller
kompetens- och produktutveckling.
Förhöjt vatteninflöde i gruvan på Irland
har också gjort att vår raiseborrning
och prospekteringsborrning stoppats
under en ännu obestämd period in i
2022. Vidare rådde det produktionsstörningar i Spanien som innebar att en
raiseborrningsrigg stod stoppad under
fem månader. Sammanlagt så är det vår
bedömning att extraordinära kostnader
från ovanstående belastat årets nettoresultat med cirka 20 Mkr. Etableringen
av dotterbolaget på Irland har därutöver
belastat årets nettoresultat med cirka 8
Mkr. Spanien och Portugal har haft lägre produktion, medan Drillcon Americas
levererat utan några större störningar i
produktionen.

Framåtblick 2022 och fokus på
intern effektivitet

Under rådande läge 2021 valde vi därför att tacka nej till potentiella kontrakt
på nya geografiska marknader, eftersom vi ser en fortsatt god tillväxt på de
marknader där vi redan är verksamma.
Det är i stället högsta prioritet på att
arbeta för en ökad intern effektivitet
och lönsamhet samt att när produktionen på Irland startar upp igen kunna ge
bästa stöd så att dotterbolaget kan växa
organiskt.

Vi kommer därför under 2022 att driva
interna projekt i syfte att öka vår lönsamhet och effektivitet. Efter nästan 60
år i samma lokaler har också en annan
milstolpe passerats – Drillcon har flyttat
den svenska verksamheten till Örebro.
Med denna flytt har vi fått tillgång till
större och bättre utrustade lokaler
som ger en stabil grund för en fortsatt
tillväxt.

Nora i april 2022
Patrik Rylander
VD & Koncernchef
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Drillconkoncernen – operativ struktur
Customer reference list

Drillcon AB

SHEQ Manager

Drillcon
Scandinavia AB

Drillcon
Ireland Ltd

Drillcon
Spain SA

Nordics

I segmentet ingår bolagen i Sverige och Norge.
Moderbolaget Drillcon AB förser dotterbolagen med lednings
stöd och administration. Moderbolaget har ingen extern
försäljning. Drillcon Scandinavia AB har kontor och verkstad i
Nora. Bolaget utför prospekteringsborrning och raiseborrning
med en historiskt stark marknadsposition på prospekteringsborrning under jord har nu även en bra och stark position inom
raiseborrning samt prospektering ovan jord samt kärnborrning
för bygg- och anläggningsindustrin.
Nettoomsättningen ökade till 202 026 tkr (157 730 tkr) och
EBITDA minskade till 15 501 tkr (26 695 tkr).

Sammanfattning 2021

Drillcon Scandinavia har för de projekt som utförs i andra länder av dem inneburit extra ordinära kostnader p.g.a. Covid-19.
Vidare har man haft flera maskinhaverier och geologiska utmaningar som resulterat stoppade projekt och samtidigt burit
kostnaderna vid uppbyggnad av det nya dotterbolaget, sammantaget ökade kostnader på cirka 20 Mkr som direkt är resultatpåverkande. Ett raiseborrnings-kontrakt samt ett 3-årsavtal
rörande prospekteringsborrning med Boliden Tara gjorde att vi
tog beslutet att starta upp ett nytt dotterbolag, Drillcon Ireland
Ltd. Det är fortsatt produktion till Boliden i Garpenberg, LKAB
i Malmberget och Kiruna samt för Zinkgruvan Mining och olika
projekt i Norge samt Irland.
Konkurrenssituationen fortsätter att vara hård och håller ner
prisbilden, speciellt inom prospekteringsborrning. För 2022 ser
vi en fortsatt ökad efterfrågan inom raiseborrning och en något
mindre ökad efterfrågan för prospekteringsborrning. Flera
interna projekt har startats upp i syfte att öka lönsamheten.
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CFO

Drillcon
Portugal SA

Iberia

• Boliden
• AGU Batum
• LKAB
• Hellas Gold
• Somincor
• NCC
• Almina
• Orevesi mining
• Zinkgruvan Mining
• Vale
• Finn-Aust Mining
• Kernow Minerals
• MATSA
• European Goldfield
• Pyhäsalmi Mine
• Euro Zink
• Agnico-Eagle
• Northern Lion Gold
Drillcon
Drillcon Drilling
• BESAB
Tunel Guadrama
Americas
SpA
Equipment •
AB
• Trafikverket
• Mittersill mine
• Posiva
• Wienerwald
• Chelopech Mines
• PEAB
• Cayeli Bakir
• Oderbrecht
• Forsmark
• Skanska
• Bilfinger Berger
• Industrial Mineral
• Nordic Iron ore
• Trabzon
• Mineraci De Caribia

I segmentet ingår Portugal och Spanien.
Segmentet Portugal består av Drillcon Iberia SA och dess
dotterbolag Drillcon Perforaciones Espana SL med administrativt kontor i Braga samt verkstad och depå i Neves Corvo.
Drillcon Iberia bedriver sin verksamhet i södra Europa med
de största kunderna på den Iberiska halvön. Verksamheten
består av prospekteringsborrning och raiseborrning åt gruvoch anläggningsindustrin.
Nettoomsättningen Ökade till 143 055 tkr (137 870 tkr)
och EBITDA minskade till 2 920 tkr (7 647 tkr).

Sammanfattning 2021

Drillcon Iberia SA har för de projekt som utförts i andra
länder inneburit extra ordinära kostnader p.g.a. Covid-19 som
motsvarar cirka 1–2 Mkr, vilket är direkt resultatpåverkande.
I början av året fastnade en raiseborrningssträng som under
tredje kvartalet lyckades att lossgöras. Detta har inneburit
att en maskin har varit ställd under större delen av andra och
tredje kvartalet utan intäkter. Under 2021 slöts ett två-årigt
borrkontrakt med Chelopech i Bulgarien samt ett borrkontrakt med Somincor rörande raiseborrning av ett längre ventilationsschakt. Det är fortsatt produktion åt Somincor, Matsa,
Almina, Iberdola och Chelopech i Bulgarien.
För 2022 kommer ett internt arbete att starta upp med
syftet att öka den interna effektiviteten och att förbättra
lönsamheten. Vidare kommer arbetet med en ökad fokus prospekteringsborrning och att försvara marknadsandelen inom
raiseborrning fortsätta.

Americas

I segmentet Americas ingår Chile.
Sydamerika har haft och har fortfarande stora utmaningar med
Covid-19 som fortsätter att påverka ekonomin och rörligheten
inom Chile. Trots det så har projektet i Los Condores genomförts med stor framgång och avslutades under året med en nöjd
kund. Det som är extra roligt är att projektet har genomförts
med lokalt anställd personal. Den lokala närvaron har stärkts och
Americas har visat potentiella kunder organisationens styrka att
kunna genomföra projekt i egen regi. Trots begränsad rörlighet i Chile lyckades man sluta ett kontrakt med Lundin Mining,
Candelaria som startades upp under senare delen av första
kvartalet, 2021.
Året avslutades med en nettoomsättning på 28 986 tkr (13
464 tkr) och en rörelsemarginal på 4 844 tkr (9 319 tkr).
Sammantaget är Americas försiktigt positivt att efterfrågan
på nya projekt fortsätter och nya kontrakt kan slutas framgent.

Drillcon Ireland Ltd

Under andra kvartalet etablerade Drillcon ett nytt dotterbolag,
Drillcon Ireland Ltd. Grunden för detta var att det slöts två större
kontrakt med Boliden Tara, ett för raiseborrning och ett treårskontrakt rörande prospekteringsborrning. Grundtanken är att
Drillcon alltid skall när kontrakt slutits och det finns en fortsatt
potential för lokal geografisk organisk tillväxt att etablera en
stark lokal närvaro. Syftet är att öka vår konkurrensförmåga,
ta nya marknadsandelar, rekrytera lokalt samt etablera lokala
nätverk med olika leverantörer för att få en effektivare logistik av
reservdelar samt andra tjänster som behövs för att bli konkurrenskraftig. Tyvärr p.g.a. geologiska utmaningar blev båda
kontrakten tillfälligt stoppade men det är vår förhoppning att
båda kontrakten kommer att kunna återstartas 2022.

Drillcon Drilling Equipment AB

Drillcon Drilling Equipment AB (DDE) bildades i slutet på
2012 för att äga och förvalta Drillcons växande maskinpark.
Under 2018 överfördes resterande borriggar till DDE i linje
med tidigare fattade beslut. I och med detta så är nu de flesta
riggarna överförda och nu ägda av DDE. Alla nya investeringar
av borriggar som upphandlas kommer att förvaltas och vara
DDE´s egendom.
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Together We Make
The Difference

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.

Raiseborrning
Raiseborrning är en metod för att borra
relativt stora, 0.6 – 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.

Construction
Inom Construction är vi ett kostnadseffektivt alternativ i olika projekt där traditionell
borrning inte är lämpligt på grund av känsliga
strukturer som inte får utsättas för belastning och vibrationer.
Typiska projekt är exempelvis borrning
för armering av betongkonstruktioner som
dammar och borrning för grundförstärkning av byggnader och andra strukturer i
känsliga områden där borrning är den enda
lämpliga metoden.
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Carl Östring

Agne Ahlenius

Hans Lidén

Styrelseledamot

Krister Magnusson

Styrelseledamot

Per Westin

Patrik Rylander

Berndt Warnqvist

Daniel Borg

Svante Berglund

Adriano Barros

Walter Cifuentes

Nuno Ramoa

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

VD - Drillcon Scandinavia AB

Per Lennartsson Persson
VD - Drillcon Irland Ltd.
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VD Drillcon AB

VD, Drillcon Iberia

CFO

VD - Drillcon Americas

Styrelseledamot

SHEQ chef

VD - Drillcon Spain

Styrelse

Ledning

Carl Östring

Patrik Rylander

Styrelseordförande
Jur. kand
Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2014 och
ordförande sedan årsstämma 2016.
Innehav i Drillcon: 40 000 aktier

Koncern och vd - Drillcon AB
Civilekonom och elingenjör
Innehav Drillcon: 10 000 aktier

Hans Lidén

Styrelseledamot
Civilekonom - MBA
Ledamot i Drillcon styrelse sedan 2019
Innehav i Drillcon aktier: 0 aktier

Krister Magnusson
Styrelseledamot
Civilekonom – MBA
Ledamot i Drillcon styrelse sedan 2018
Innehav i Drillcon: 30 000 aktier

Agne Ahlenius

Berndt Warnqvist
CFO - Drillcon AB
Civilekonom - EMBA
Innehav Drillcon: 25 000 aktier

Daniel Borg
SHEQ chef - Drillcon AB
Kemiingenjör
Innehav Drillcon: 0 aktier

Adriano Barros
VD - Drillcon Iberia
Maskiningenjör
Innehav Drillcon: 1 315 000 aktier

Styrelseledamot
Gruvingenjör
Ledamot i Drillcon styrelse sedan 2020.
Innehav Drillcon: 0

Walter Cifuentes

Per Westin

Nuno Ramoa

Kärnborrare och av facket utsedd
ledamot i Drillcon styrelse sedan 2018.
Innehav Drillcon: 0 aktier

VD - Drillcon Spain
Innehav Drillcon: 0 aktier

VD - Drillcon Americas
Innehav Drillcon: 0 aktier

Svante Berglund
VD - Drillcon Scandinavia
Maskiningenjör
Innehav Drillcon: 0 aktier

Per Lennartsson Persson
VD - Drillcon Ireland Ltd
Maskiningenjör
Innehav Drillcon: 0 aktier
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Ekonomisk översikt
tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBITDA)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

374 067

309 064

392 995

386 582

349 813

257 689

23 265

43 662

76 223

57 480

56 741

38 685

Rörelseresultat (EBIT)

-6 508

15 550

48 551

32 091

33 924

19 964

Resultat efter finansiella poster (EBT)

-8 948

15 907

48 343

31 600

34 660

20 257

Årets resultat

-6 871

13 406

36 866

22 327

25 741

14 866

6

14

19

15

16

15

Rörelsemarginal (EBIT), %

-2

5

12

8

10

8

Vinstmarginal (EBT), %

-2

5

12

8

10

8

Rörelsemarginal (EBITDA), %

Balansomslutning

323 493

290 560

307 611

320 374

279 178

232 317

Eget kapital

140 673

178 755

166 013

143 795

134 653

121 256

3,15

4,01

3,72

3,22

3,02

2,72

-0,15

0,30

0,83

0,50

0,58

0,33

0,00

0,70

0,00

0,35

0,33

0,30

-3

12

24

18

21

13

Avkastning på sysselsatt kapital, %

-3

15

29

22

25

18

Avkastning på totalt kapital, %

-2

8

16

11

15

10

Eget kapital per aktie
Resultat per aktie
Utdelning per aktie

Avkastning på sysselsatt kapital inkl likvida medel, %

Avkastning eget kapital, %

-4

8

24

16

20

12

Soliditet, %

43

62

54

45

48

52

Medeltal anställda
Nettoomsättning per anställd

286

204

237

247

210

177

1 308

1 515

1 658

1 565

1 666

1 467

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Finansiella definitioner
Rörelseresultat (EBITDA)
Resultat före planenliga
avskrivningar.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella
poster och skatt.
Rörelsemarginal (EBITDA)
Beräknats som resultat före
planenliga 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.
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Vinstmarginal (EBT)
Beräknats som resultat efter
finansiella poster och skatt
(EBT) utryckt i procent av
årets nettoresultat.
Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskade
med icke-räntebärande skulder och avsättningar inklusive
uppskjuten skatteskuld.
Avkastning på sysselsatt
kapital inkl likvida medel
Resultat före skatt med
återläggning av finansiella
kostnader i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt
kapital

Avkastning på sysselsatt
kapital
Resultat före skatt med
återläggning av finansiella
kostnader i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt
kapital minskat med likvida
medel.

ränteintäkter i förhållande
till genomsnittlig balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Årets resultat i procent av
vägt genomsnittligt eget
kapital.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld i
förhållande till eget kapital.

Avkastning på totalt
kapital
beräknats som resultat
före finansiella poster och
skatt (EBIT) med tillägg för

Soliditet
Beräknas som eget kapital i
procent av summa tillgångar enligt balansräkningen.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar
exklusive varulager i förhållande till kortfristiga skulder.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i
förhållande till kortfristiga
skulder

Aktiedata
Ägarstruktur per 31 december 2021
Ägare
AB Traction

Antal aktier 2021

Andel av kapital och röster

24 000 249

53,81%

Mikael Berglund

2 258 886

5,06%

Stenhusgruppen AB

1 709 000

3,83%

Adriano Barros

1 315 000

2,95%

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 189 225

2,67%

725 000

1,63%

Gary Dybeck
Övriga ägare

13 402 640

30,05%

44 600 000

100,00%

Bemyndigande

Aktiekapitalets utveckling			

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

År

Transaktion

Antal aktier

Aktiekapital

Antal aktier

1989
1991
1994
2005
2006
2007
2011

Bildande
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Split 1:10000
Nyemission
Nyemission

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

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

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

Data per aktie		
2021

2020

2019

2018

2017

Antal aktier		

44 600 000

44 600 000

44 600 000

44 600 000

44 600 000

Resultat per aktie, kr		

-0,15

0,30

0,83

0,50

0,58

Eget kapital/aktie, kr		

3,15

4,01

3,72

3,22

3,02

Utdelning per aktie (förslag), kr		

0

0,70

0

0,35

0,33
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Förvaltningsberättelse

riggar samt transportfordon. Inköpen har finansierats genom egna medel
och lån. Årets investeringar i moderbolaget uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Information om verksamheten

Personal

Koncernen utför kärnborrning, raiseborrning och geoservice för gruvoch anläggningsindustrin på den europeiska marknaden och den syd
amerikanska marknaden.
Strävan är att varje dotterbolag som ingår i koncernen skall erbjuda hela
utbudet av servicetjänster till kunder i det geografiska området ett bolag
är verksamt i. Drillcon Iberia utför raiseborrning åt bl.a. Lundin Mining i
Portugal och Trafigura Group i Spanien. I Scandinavia utförs borrning åt
bl.a. Boliden, LKAB och Zinkgruvan.
Moderföretaget utför ingen produktion utan förser dotterföretagen med
lednings-, finansiellt- och administrativt stöd.

Ägarförhållanden

Drillcon AB,556356-3880, är ett publikt bolag (publ) med säte i Nora.
Aktien är noterad på First North sedan 7 augusti 2006 och är sedan
augusti 2009 noterat på First North Premier Growth Market.

Koncernstruktur		

Verksamheten bedrivs i dotterföretag i Sverige, Norge, Portugal, Spanien,
Irland och Chile. 		
Drillcon Irland etablerades enligt plan under andra kvartalet 2021.
Drillcon Iberia SA har ett dotterbolag i Spanien, Drillcon Perforaciones
Espana SA, samt ett fast driftställe i Bulgarien. 		

Medelantalet anställda uppgick till 286 (204) anställda i koncernen varav
145 (103) i Sverige, 83 (70) i Portugal, 29 (26) i Spanien, 29 (5) i Chile och
0 (0) i Norge.
Bolaget i Norge drivs av personal från Sverige. Sammantaget ger detta
en ökning med 82 personer jämfört med föregående år.
Medelantal anställda i moderbolaget uppgick till 5 (5).
		

Miljöpåverkan - Safety / Health / Environment / Quality (SHEQ)

Arbetet följer vår SHEQ policy som baseras på ISO 9001 och 45 000.
Policyn är grunden för allt arbete inom miljö, säkerhet, hälsa och kvalité.
Koncernen uppfyller tillämpliga lagar, föreskrifter och andra miljökrav som
gäller för verksamheten. De maskiner som används i verksamheten
väljs för att påverkan, främst markskador och avgasemissioner, skall vara så
begränsad som möjligt. Syftet är att koncernen över tiden ska minska
avgasemissioner och energikonsumtionen. Den verksamhet som bedrivs är
inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Dock ställs olika
former av miljökrav i samband med utförande av entreprenadverksamheten
vilka uppfylls i samtliga upphandlingar.
		

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Prissättning		
Drillcons metod för prissättning (se not 2.17) kan innebära risk för låg eller
utebliven lönsamhet vid ett projekt om t ex bergförhållanden är annorlunda
än förväntat. Omvänt kan detta innebära möjlighet till högre lönsamhet än
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
förväntat.
De stora utmaningarna under 2021 har varit bristen på operatörer, stör		
ningar i logistiken, komponentbrist, flertal maskinhaverier samt prisökningar
Kunder		
på produktionsmaterial. Dessutom har verksamheten även detta år haft
Koncernen har relativt få kunder vilket gör att långsiktiga kundrelationer är
dubbel och tidvis trippelbemanning p.g.a. covidrestriktioner och karantän
viktiga. Kunderna är starkt beroende av metallprisutvecklingen vilket i sin
vid inresa eller smitta. Förhöjt vatteninflöde i gruvan på Irland har också
tur påverkar efterfrågan på Drillcons tjänster.
gjort att vår raiseborrning och prospekteringsborrning stoppats på en
		
obestämd period. Vidare var det produktionsstörningar i Spanien som
Konkurrenter		
innebar att en borrigg var stoppad under fem månader. I Norge prövades
Verksamheten är utsatt för betydande konkurrens. Etablering av nya aktöen ny metod inom styrd borrteknik som borrar horisontellt med flera stora
rer kan ske och bidraga till en ökad konkurrens. Konkurrerande företag kan
produktions-störningar. Sammanlagt har dessa merkostnader belastat
ha eller komma att få bättre industriella och finansiella resurser än Drillcon.
årets nettoresultat med cirka 20 Mkr. Nyetableringen av dotterbolaget på
Det kan inte uteslutas att konkurrensen ökar ytterligare, vilket kan leda till
Irland har därutöver belastat årets nettoresultat med cirka 8 Mkr.
minskade marknadsandelar och försämrad lönsamhet.
Under åter slöt Drillcon Scandinavia ett raiseborrningskontrakt med
		
Skanska i Norge. Vidare slöt Drillcon Iberia ett raiseborrningskontrakt med
Finansiella risker
Lundin Mining i Portugal samt ett två-årigt borrkontrakt med Chelopech
Koncernen utsätts för ett antal finansiella risker som hanteras inom ramen
Mining i Bulgarien. Drillcon Americas slöt ett ett raiseborrningsavtal med
för den finansieringspolicy som godkänts av styrelsen. Det övergripande
Lundin Mining, Candelaria i Chile och kontraktet med Ferrovial avslutades
målet är att ha en kostnadseffektiv finansiering inom koncernen och hanenligt plan. Under året var det en fortsatt satsning på Drillcon Trainee
tera de finansiella riskernas påverkan på koncernens resultat. De främsta
program för att skapa morgondagens operatörer och en plattform för fortriskexponeringarna för koncernen är finansieringsrisk/likviditetsrisk, räntesatt tillväxt samt investeringar i nya automatiserade borriggar.		
risk, valutarisk och kreditrisk, se koncernens not 3 och 18.
							

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Förslag till resultatdisposition
Boliden förlängde ett ramavtal med Drillcon Scandinavia för en period om 4
år och avser prospekterings-borrning vid flertalet olika produktionsställen.
Överkursfond
42 507 733
Kontraktet startade upp under mars månad och kommer att avslutas sista
februari 2026. Vidare slöt Drillcon Scandinavia ett borrkontrakt med YIT
Balanserade vinstmedel
5 970 515
Sverige AB där projektet beräknas starta upp under våren 2022 och skall
Utdelning till aktieägarna (0,70 kr per aktie)
9 970 598
vara klart i början av 2024. Rysslands krig i Ukraina som startade i februari,
har påverkat koncernens kostnader för bland annat bränsle, transporter
58 448 846
Totalt
och övrigt material som behövs för veksamheten. Det är i dagsläget svårt
att bedöma hur detta kommer att påverkarka kommande produktions- och
transportkostnader. 						
Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet överförs i ny räkning:
			
				
Totalt: 58 448 846
Framtida utveckling

För 2022 kommer det läggas högsta fokus på den interna effektiviteten
och att öka lönsamheten. De pågående kontrakt medger en hög möjlig
produktionsvolym under hela 2022. 		
		

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 374,1 Mkr
(309,1). Koncernens rörelseresultat före planenliga avskrivningar slutade på
23,3 Mkr (43,7) och resultat efter skatt uppgick till -6,9 Mkr (13,4).
Moderbolagets omsättning framgår av moderbolagets not 2. Moder
bolagets resultat och ställning framgår av resultat- och balansräkning.
		

Investeringar

Under året uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar till 55,9
Mkr (23,4 Mkr) De största investeringarna under året har varit borrör, bor�-
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Koncernens rapport över resultat
och övrigt totalresultat
2021-01-01

2020-01-01

Not

-2021-12-31

-2020-12-31

Nettoomsättning

5

374 067

309 064

Övriga rörelseintäkter

6

1 973

2 021

376 040

311 085

-47 470

-29 328

7, 8

-114 159

-77 715

10, 11

-191 146

-160 380

16

-29 773

-28 112

-382 548

-295 535

-6 508

15 550

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat från finansiella investeringar

12

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

1 146

8 850

-3 586

-38 493

-2 440

357

-8 948

15 907

2 076

-2 501

-6 871

13 406

Skatt
Skatt på årets resultat

13

Årets resultat

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat:
Omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning
av utländska verksamheter

9

-664

Summa övrigt totalresultat:

9

-644

-6 862

12 743

-0,15

0,30

Årets totalresultat *

Resultat per aktie

14

Resultat efter skatt tkr, före och efter utspädning i kr per aktie

* 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

2021-12-31

2020-12-31

2 808

2 808

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Goodwill
Materiella anläggningstillgångar

16

Byggnader och mark

Maskiner och inventarier

–

3 303

159 519

132 674

159 519

132 674

100

100

100

100

162 427

138 885

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

17

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

48 809

36 290

19

67 459

50 070

22 211

12 347

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

12 282

4 957

Likvida medel

21

10 305

48 011

161 066

151 675

323 493

290 560

1 784

1 784

92 158

92 158

Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförlig till aktieägare i moderbolag

22, 23, 24

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inkl. årets resultat
Summa eget kapital

2 745

2 736

43 986

82 077

140 673

178 755

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld

25

14 709

17 477

Övriga långfristiga räntebärande lån

26

43 880

17 626

58 589

35 103

42 671

22 787

31 605

10 375

Kortfristiga skulder

27

Leverantörsskulder
Kortfristiga räntebärande lån

26

Aktuell skatteskuld

13

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

28

–

768

17 296

15 847

32 659

26 925

124 231

76 702

323 493

290 560
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Not

Ingående balans per 1 januari 2020

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

1 784

92 158

3 400

68 671

166 013

13 406

13 406

Årets resultat
Övrigt totalresultat

24

Utdelning avseende 2019

14

Ingående balans per 1 januari 2021

1 784

92 158

32 736

Årets resultat

Övrigt totalresultat

24

Utdelning avseende 2020
Utgående balans per 31 december 2021*

82 077

178 755

-6 871

-6 871

9

14
22,23

-664

-664

1 784

92 158

2 745

9
-31 220

-31 220

43 986

140 673

* Allt eget kapital är hänförligt till moderbolaget. Reserver i eget kapital avser omräkningsdifferenser, se vidare not 24.

Koncernens rapport över kassaflödet
Not

2021-01-01

20120-01-01

-2021-12-31

-2020-12-31

-6 508

15 550

29 773

28 112

1 146

5 184

Löpande verksamheten
Rörelseresultat

Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i rörelseresultatet
Övriga icke kassaflödespåverkande poster

769

Avskrivningar
Erhållen ränta
Betald ränta
Betalda inkomstskatter

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

-3 586

-1 124

-497

-2 419

20 328

46 071

Justering av rörelsekapital
Förändring av varulager

-12 519

-3 863

Förändring av fordringar

-34 577

30 004

26 103

-25 393

-665

46 819

-55 945

-23 393

Förändring av skulder
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 800
-18 593

Amorteringar av lån

32

-13 917

-12 619

Nyupptagna lån

32

61 402

–

Utdelning till Moderföretagets aktieägare

14

-31 220

–

16 265

-12 619

-37 715

15 607

48 011

33 068

9

-664

10 305

48 011

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

22

2 630
-53 315
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Noter till koncernredovisningen
Not 1
Företagsinformation

i koncernredovisningen från och med den dag koncernen har kontroll över
dem till och med den dag bestämmande inflytande inte längre utövas. I
Bolagskoncernen utgörs av moderföretaget Drillcon AB (publ),
dagsläget är samtliga dotterföretag ägda till 100 procent.
556356-3880 och dess dotterföretag. Moderföretagets Drillcon AB
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden
(publ) hemvist och säte är i Nora, Örebro län i Sverige. Koncernen utför
innebär att moderföretagets anskaffningsvärde för aktier i dotterförekärnborrning, raiseborrning och geoservice för gruv- och anläggnings
tag elimineras mot dotterföretagens eget kapital vid förvärvstillfället.
industrin på den europeiska marknaden och den sydamerikanska marknaEget kapital i de förvärvade dotterföretagen bestäms utifrån en markden. Varje dotterbolag i koncernen erbjuder hela utbudet av servicetjänsnadsvärdering av tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. I de fall
ter till kunder i det geografiska området ett bolag är verksamt i.
anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag överstiger det förvärvade
Styrelsen och verkställande direktören har den 18 april godkänt denna
egna kapitalet enligt ovan redovisas mellanskillnaden som goodwill i
koncernredovisning för att förelägga för antagande vid 2022 års årskoncernbalansräkningen. Härigenom ingår endast resultat uppkomna
stämma.							
efter förvärvstidpunkten i koncernens eget kapital.		
			
Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom
Not 2
koncernen elimineras i koncernredovisningen. 		
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
							
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
2.4 Omräkning av utländska koncernföretag och utländsk valuta
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.		
Transaktioner och balansposter					
				
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till transaktionsdagens kurs.
2.1 Grund för rapporternas upprättande				
Fordringar och skulder som redovisas i utländsk valuta har omräknats till
Koncernredovisning för Drillcon AB koncernen har upprättats i enlighet
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster som avser fordringar och
med Årsredovisningslagen, RFR 1, kompletterande redovisningsregler för
skulder i rörelsen redovisas i rörelseresultatet. 			
koncernen samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och
					
IFRIC-tolkningar sådan de antagits av EU.		
Koncernföretag						
När styrelsen och verkställande direktören upprättar finansiella rapporter
I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderföretagets
i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskattningar
funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta. 		
och antaganden göras. De områden som innefattar en hög grad av bedömResultat- och balansräkningar för utländska verksamheter tas med i
ning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattderas funktionella valuta och omräknas till koncernens rapporterings
ningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisning anges i not 4.		
valuta. Funktionell valuta är samma som den lokala valutan. Tillgångar och
skulder i dotterföretagen räknas om till balansdagskurs och intäkter och
Grunder för upprättandet av redovisningen				
kostnader räknas om till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, och
som uppstår vid konsolidering redovisas som en separat del av total
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
resultat.						
Det redovisade värdet på de tillgångar och skulder som säkrats, och som
							
normalt redovisas till anskaffningsvärde, har justerats för förändringar i
2.5 Immateriella tillgångar				
de verkliga värden som hänför sig till de risker som säkrats (säkring av
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång som
verkligt värde).
saknar fysisk substans. Koncernen har för närvarande inga andra im
Alla belopp anges, om inget annat sägs, i tusental svenska kronor
materiella tillgångar utöver goodwill.				
(TSEK).							
			
				
Goodwill 						
2.2 Redovisningsprinciper
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger
det verkliga värdet på koncernens andel av den förvärvade enhetens
2.2.1 Klassificeringar					
identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som
av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas
förväntas återvinnas eller förfaller mer än tolv månader från balansdagen.
årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivförväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.
ning av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet
							
inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den
2.2.2 Förändringar i redovisningsprinciper			
avyttrande enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid
Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen.
prövning av eventuellt nedskrivningsbehov.		
Koncernen och moderföretaget tillämpar i årsredovisningen för 2021 första
Koncernens goodwill fördelas på två kassagenererande enheter,
gången de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som ska til�Drillcon Iberia SA samt Drillcon Sverige. 			
lämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.
Ingen av de ändringar och tolkningar av befintliga standarder som
2.6 Materiella tillgångar				
tillämpas från och med räkenskapsåret som började den 1 januari 2021
Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod granskas
har haft någon väsentlig inverkan på koncernens eller moderföretagets
i slutet av varje räkenskapsår och justeras om så behövs.		
finansiella rapporter.
Om det förekommer interna eller externa indikationer på att tillgången
					
har sjunkit i värde skall tillgången nedskrivningstestas. 		
Nya och ändrade standarder och tolkningar relevanta för koncernen
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller
som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid.
redovisas som en separat tillgång beroende på vilket som är lämpligt,
Ett antal nya eller ändrade standards och tolkningsuttalanden träder ikraft
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är
först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och
upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter och ändringar som
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat
träder i kraft kommande räkenskapsår planeras inte att förtidstillämpas. I
värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen.
den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av tillämpningAlla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnaen av nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs
der i resultaträkningen under den period de uppkommer.
nedan, har Drillcon gjort bedömningen att de inte kommer att ha någon
Realisationsvinster och förluster beräknas som differensen mellan
väsentlig effekt på koncernens redovisning. 				
försäljningssumman och tillgångens redovisade värde. Förlust eller vinst
redovisas i resultaträkningen.					
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
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Avskrivning beräknas enligt följande:		
Antal år		
är så gott som säkert att ersättningen kommer att erhållas. Om tidvärdet är
					
väsentligt ska den framtida betalningen nuvärdesberäknas. Beräkningen ska
Fastighetsinventarier				10-20		
göras med hjälp av diskonteringsränta som speglar kortsiktiga marknadsMaskiner och andra tekniska anläggningar		
5-15		
förväntningar med hänsyn tagen till specifika risker kopplade till åtagandet.
Inventarier, verktyg och mätinstrument		
3-10		
Ökning av åtagandet på grund av tidsvärdet redovisas som en räntekostnad.
Fordon och övriga inventarier			
5		
Bolaget har för närvarande inga åtagande som ska redovisas som av
		
sättningar. 							
2.7 Finansiella instrument
Finansiella tillgångar
2.15 Eget kapital						
IFRS 9 tillämpas vid klassificering och värdering av finansiella tillStamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt
gångar. Finansiella tillgångar klassificeras till något av: Verkligt värde via
kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter
resultaträkningen, Upplupet anskaffningsvärde eller Verkligt värde via
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.			
övrigt totalresultat.				
		
Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid
2.16 Ersättningar till anställda					
det första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje rap		
porteringstillfälle. Koncernen innehar, förutom likvida medel, endast lån
Pensionsförpliktelser 					
och fordringar som är icke-derivata finansiella tillgångar med fasta eller
Huvuddelen av pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs
fastställbara betalningar som inte noteras på en aktiv marknad. De värderas
genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ
inledningsvis till verkligt värde. För koncernens fordringar utom likvida
som administrerar planerna. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbemedel används den förenklade modellen för kreditreserveringar. Det görs
stämda planer redovisas som kostnad i resultaträkningen när de uppstår.
löpande bedömningar av kreditreserveringar baserat på historik.		
Företaget har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är
						
betalda. Företaget har en förmånsbestämd pensionsplan, i form av Alecta,
2.8 Likvida medel					
som omfattar flera arbetsgivare. Kostnaden för ITP-planen uppgick under
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga till
året till 1 024tkr (1 027 tkr). Eftersom det inte finns tillräcklig information
godohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida
för att redovisa denna som förmånsbestämd har företaget redovisat planen
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre
som en avgiftsbestämd plan i enlighet med IAS 19. Alectas konsolideringsmånader. I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning
nivå 172% (168%).
bland kortfristiga skulder. I kassaflödesanalysen för koncernen utgörs likvida
							
medel av kassa och banktillgodohavande enligt beskrivning ovan. 		
Förmåner efter avslutad anställning				
						
Koncernen har inga förmåner som utgår efter avslutad anställning.		
2.9 Kundfordringar				
				
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
Ersättningar vid uppsägning					
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,
Koncernen har, under räkenskapsåret eller tidigare, ej ingått sådana avtal
minskat med reservering för värdeminskning. Kundfordringar i koncernen
som innebär att en anställd vid uppsägning erhåller ersättning utöver sedförväntas betalas inom ett år eller tidigare varav de klassificeras som omvanliga uppsägningsvillkor.					
sättningstillgångar. 						
		
		
Bonusplan						
2.10 Varulager				
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus, som beräknats
Varulagret består i huvudsak av Borrkronor, Kärnborrör och övrigt förbrukutifrån en formel som beaktar den vinst som kan hänföras till moderföretaningsmaterial för borrning. Värdering görs till det lägsta av anskaffningsgets aktieägare efter vissa justeringar. Koncernen redovisar en avsättning
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med
när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse på grund av
först in - först ut metoden (FIFO), eller vägd genomsnittlig kostnad (WAC),
tidigare praxis.						
då denna är en god approximation av FIFO. Avsättningar görs också för
gamla, dåligt omsatta och inkuranta varor. I balansräkningen reduceras det
2.17 Intäktsredovisning					
bokförda värdet på varulagret med motsvarande belopp.			
					
Intäkter från avtal med kunder					
2.11 Finansiella skulder					
Vid intäktsredovisningen tillämpas IFRS 15. Intäkter innefattar det verkliga
Bolaget tillämpar IFRS 9 och delar in finansiella skulder i två kategorier: finanvärdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster
siella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen och finansiella
i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärskulder som värderats till upplupet anskaffningsvärde. Koncernens finansiella
desskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.
skulder, som är värderade till upplupet anskaffningsvärde, består av: banklån
Koncernen redovisar en intäkt när bolagets åtagande enligt kundkontrakt
och leverantörsskulder.						
infriats, och kontrollen över varan eller tjänsten övergått till kunden.		
					
							
2.12 Leverantörsskulder			
Koncernens försäljning av kärn-, geoservice och raiseborrningstjänster är
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som
utformade enligt nedan:					
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Beloppen är
		
osäkrade och betalas oftast inom 30-60 dagar. Leverantörsskulder och
1. Mobilisering/Demobilisering: Fast pris som ska täcka förberedelser och
kortfristiga skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller
transport av utrustning och personal till och från arbetsplatsen.		
inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga s kulder.
					
Skulderna redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
2. Uppställning och flytt mellan borrhål: Offereras oftast på löpande
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
timkostnad vid kärnborrning, ofta fast kostnad vid raiseborrning. Kärnborr							
ningskontrakt omfattar oftast ett antal hål medan raiseborrningskontrakt
2.13 Upplåning					
ofta är bara ett eller två hål.					
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak		
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvär3. Borrningspris per borrad meter: I borrmeterpriset ingår allt, förbrukningsde och eventuella skillnader mellan erhållet belopp (netto efter transakmaterial, löner, kapitalkostnader, resor, logi, frakt m.m. Vid kärnborrning är
tionskostnader) och återbetalningsbelopp redovisas i resultaträkningen
priset ofta stigande med djupet. Vid raiseborrning är ofta borrmeterpriset
fördelat över låneperioden, med nominell ränta med hjälp av effektivränteuppdelat i pilothål och rymning Pris per borrmeter sätts i teorin efter bergmetoden. 				
kvalitet, hårdhet, sprickighet, m m. Vid osäkerhet kan bolaget förbehålla
							
sig rätten att omförhandla priset om bergkvalitén skiljer sig mycket från det
2.14 Avsättningar 				
förväntade.							
Avsättningar redovisas när koncernen har en aktuell förpliktelse, legal
eller informell, till följd av tidigare händelser och då det är sannolikt att en
4. Geoservice, pris per enhet som t.ex. mätpunkt, borrhålsmeter, meter
utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess
karterad borrkärna.						
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
5. Övrigt arbete: Mätningar, cementering eller casing vid dåligt berg,
försäkringsavtal, redovisas denna som en separat tillgång, men först när det
provtagningar, väntetider m m debiteras löpande per timme. Debitering
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på löpande räkning tillämpas oftare på geoservice än kärnborrning eller
fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta.
raiseborrning.						 Undantag för redovisning som nyttjanderättstillgång och leasingskuld
görs för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på
6. Borruppdrag till fast pris förekommer inte.				
högst 12 månader.
			
7. Normala betalningsvillkor uppgår till mellan 30 och 90 dagar.		
2.20 Utdelningar
				
					
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncerAv årets omsättning på 374 067 tkr (309 064 tkr) utgör 99 % (99 %)
nens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns avmoderförsäljning av borrtjänster. Övrig försäljning består av förbruknings- och
företagets aktieägare.						
tilläggsmaterial.						

Not 3

Finansiell riskhantering
Övriga rörelseintäkter					
Kapitalhantering
Övriga intäkter består främst av återvunna kundförluster, realisations
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella r isker:
vinster för sålda materiella anläggningstillgångar, försäkringsersättningar,
marknadsrisker (valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och
statliga stöd och valutakursvinster. 				
likviditetsrisk (se även not 18). 			
			
Ränteintäkter						 Koncernen har en finansieringspolicy och finansiella mål som godkänts av bolagets styrelse. De långsiktiga finansiella mål som efter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
strävas är: Soliditet större än 35%, och EBIT större än 9% över en
När värdet på en fordran har gått ner, minskar koncernen det redovisade
konjunkturcykel. VD ansvarar för att beslutad policy efterlevs och CFO
värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida
har det operativa ansvaret för att hantera de finansiella riskerna.		
kassaflöde, diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan för instru						
mentet, och fortsätter att lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt.
Marknadsrisk						
						
Med marknadsrisk menas risken för värdeminskning i finansiella instrument
Utdelningsintäkt					
eller framtida kassaflöden från sådant instrument till följd av förändringar
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.
i marknadspriser. Marknadsrisken delas upp i valutarisk, ränterisk och
				
prisrisk. Koncernens huvudsakliga risker är valutarisk och ränterisk.		
2.18 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt			
						
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redoValutarisk 						
visas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas i
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår
övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
från olika valutaexponeringar, framför allt avseende euro.
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Valutarisker uppstår genom framtida affärstransaktioner redovisade
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som
tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.
på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där
Koncernen har ett antal innehav i utlandsverksamheter vilkas netto
moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga
tillgångar exponeras för valutarisker. Valutaexponering som uppstår
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självfrån nettotillgångarna i koncernens utlandsverksamheter hanteras
deklarationen avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål
huvudsakligen genom upplåning i de berörda utländska valutorna.
för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som
Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% i för
troligen ska betalas till skattemyndigheten.
hållande till euro med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla
per 31 december varit 91 tkr (2020: 526 tkr) lägre/högre.		
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på
						
tillgångar och skulder och dess redovisade värden i koncernredovisningen.
Ränterisk							
Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd
Koncernen är låntagare och exponeras därför för en ränterisk. Ränterisk
av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller
innebär att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens resultat
skuld som inte är av rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transakoch kassaflöden. Koncernen har lån, krediter samt leasingkontrakt
tionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten
som påverkas av en förändring i marknadsräntorna. En förändring i
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har
marknadsränta med -/+ en procentenhet medför en resultatpåverkan
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den
för räkenskapsåret, vid rörlig ränta, på ca +/- 755 tkr (2020: 280 tkr).
berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatte							
skulden regleras. 		
Kredit- och motpartsrisk					
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt
Kredit- och motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot
kan fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar koncernen en förlust.
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas på
Risken är begränsad då majoriteten av koncernens motparter är större
temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom
gruvföretag och anläggningskoncerner med god finansiell styrka. För att
där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden inte kommer att
begränsa risken används i vissa fall betalningsgaranti (bankgaranti) eller
återföras inom skådlig framtid. 		
krav på förskottsbetalning. Historiskt har koncernen inte drabbats av
Uppskjutna skattefordringar och - skulder kvittas när det finns en legal
några betydande kundförluster.					
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de
							
uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter
Likviditetsrisk						
debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma
Likviditetsrisk avser risken att ett företag får svårighet att fullgöra förskattesubjektet eller olika skattesubjektet, där det finns en avsikt att reglera
pliktelser som sammanhänger med finansiella skulder som regleras med
saldona genom nettobetalningar.			
kontanter eller annan finansiell tillgång. Koncernen har därför ett behov
							
av likvida medel. Genom att välja att placera de finansiella tillgångarna
2.19 Leasingavtal
					
i en blandning av likvida medel och värdepapper med en fungerade
Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 innebär att leasingandrahandsmarknad minskas denna risk. Värdepapper kan även ha
avtal som tidigare har redovisats som operationella leasingavtal direkt i
varierande löptider och belopp för att ytterligare öka möjligheterna till en
resultaträkningen nu redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen
flexibel hantering av finansiella tillgångar. 				
med tillhörande redovisning av kostnader för avskrivningar och ränta
					
Koncernen tillämpade vid standardens ikraftträdande den modifieNot 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar
rade retroaktiva övergångsmetoden vilket innebär att den ackumulerade
för redovisningsändamål
resultateffekten av övergången till IFRS redovisas i balanserat resultat i
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
öppningsbalansen per 1 januari 2019. Jämförande information i tidigare
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar på
perioder presenteras inte.		
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. De
Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar såsom
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
fastigheter, fordon, maskiner och övrig utrustning som används i
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
verksamheten.
behandlas nedan.						
Kostnaden för de leasade objekten redovisas som avskrivningskostnader
			
på nyttjanderättstillgångar och ränta på leasingskulden. Leasingavgiften
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Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
som grundas på en objektiv utvärdering av alla utestående belopp görs
Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den period då de kommer
vid årsslutet. Förluster knutna till osäkra fordringar och förväntade kundatt generera intäkter, dvs. deras nyttjandeperiod. Längden på nyttjanförluster redovisas i resultaträkningen under övriga rörelsekostnader, se
deperioden bedöms årligen. Om det finns en indikation på att en tillgång
not 19.							
har minskat i värde beräknas tillgångens återvinningsvärde.
		
Koncernen har under perioden inte ändrat nyttjandeperioderna eller
Not 5. Segmentinformation 					
bedömt att det funnits några indikationer på att någon materiell anläggStyrelsen bedömer verksamheten både från ett geografiskt perspektiv
ningstillgång skulle ha minskat i värde. 		
och från produktionsansvars perspektiv. Styrelsen har fastställt att
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligoperativ verksamhet i koncernens juridiska enheter utgör segment,
ger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs
utifrån det land där enheten har sitt säte och ansvar för intäkter. Dessa
i not 2.5. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har
segment används för att fatta strategiska beslut. Styrelsen bedömer
fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar
rörelsesegmentens resultat baserat på ett mått som benämns EBITDA. I
måste vissa uppskattningar göras (not 15).				
segmentsredovisningen är effekterna av kostnader av engångskaraktär
					
från rörelsesegmentet, som exempelvis omstruktureringskostnader och
Avsättningar för osäkra fordringar				
nedskrivning av goodwill, exkluderade från segmentets EBITDA.		
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
							
det förväntade realiserbara värdet. En uppskattning för osäkra fordringar
							

Segmentinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas, som lämnats till styrelsen för verksamhetsåret 2021 är följande:

Segmentens nettoomsättning (extern)

Nordics

Iberia

Americas

Totalt

202 026

143 055

28 986

374 067

15 501

2 920

4 844

23 265

Avskrivningar

-26 575

-2 839

-359

-29 773

Rörelseresultat (EBIT)

-11 074

81

4 485

-6 508

53 206

-130

239

53 315

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Segmentinformation för räkenskapsåret 2020 är följande:

Segmentens nettoomsättning (extern)
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Nordics

Iberia

Americas

Totalt

157 730

137 870

13 464

309 064

26 695

7 647

9 319

43 661

-24 472

-3 609

-31

-28 112

2 223

4 039

9 288

15 550

15 324

3 142

127

18 593

2021

2020

195 820

150 487

6 206

7 243

- Portugal

93 219

92 808

- Spanien

49 836

45 062

Americas

28 986

13 464

374 067

309 064

Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar

Extern omsättning
Total omsättning minskat med koncernintern försäljning, redovisat per segement

Nordics
- Sverige
- Norge
Iberia

Summa

Not 6
Övriga rörelseintäkter
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2021

2020

Bidrag permitteringslön och sjuklönebidrag

1 973

2 021

Summa

1 973

2 021

Not 7
Övriga externa kostnader
2021

2020

Reparation och underhåll

19 360

19 417

Underentreprenörer

11 450

9 973

Frakt, transport, resor och kostnader för fordon

26 331

15 428

Korttidshyra av utrustning och maskiner

10 181

16 174

Övrigt

46 837

16 723

114 159

77 715

2021

2020

352

308

-

-

352

308

Summa

Not 8
Ersättning till revisorerna
Revisionsarvode Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Summa
Armindo Costa, Serra Cruz, Martins & Associados

2021

2020

Revisionsuppdrag

74

72

Andra uppdrag

43

42

117

114

Summa

Not 9
Har utgått.

Not 10
Medelantalet anställda
2021

2020

Medeltal anställda

varav män

Medeltal anställda

varav män

Sverige

145

140

103

96

Portugal

83

79

96

92

Spanien

29

28

Chile

29

27

5

5

286

274

204

193

5

3

5

3

Norge

Summa
Moderbolaget
Övriga bolag

281

271

199

190

Summa

286

274

204

193

Könsfördelning i Koncernen för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare:		
		
2021

2020

Antal på balansdagen

varav män

Antal på balansdagen

varav män

4

4

5

5

befattningshavare (inklusive dotterföretag)

5

5

5

5

Summa

9

9

10

10

Styrelseledarmöter i moderföretaget
Verkställande direktör och övriga ledande
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Not 11
Löner och ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader

2021

2020

129 423

113 791

39 075

32 220

7 926

7 282

176 424

153 293

2021

2020

Styrelse och VD*

2 040

1 734

Övriga ledande befattningshavare

3 990

4 372

123 393

107 685

129 423

113 791

Summa

Löner och andra ersättningar fördelat på styrelse och vd samt övriga anställda
Löner och andra ersättningar

Övriga anställda

Sociala avgifter
Styrelse och VD
Övriga ledande befattningshavare
Övriga anställda

751

637

1 240

1 341

37 084

30 242

39 075

32 220

452

382

Pensionskostnader
Styrelse och VD
Övriga ledande befattningshavare
Övriga anställda

Summa

827

833

6 647

6 067

7 926

7 282

176 424

153 293

* Ersättningar till VD och styrelse specificeras i not 30.
Kostnaden för ITP-planen uppgick under året till 1 024tkr (1 027 tkr). 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. Alectas konsolideringsnivå 172% (168%).				

Not 12
Finansiella intäkter och kostnader
2021

2020

Finansiella intäkter
-ränteintäkter på kortfristiga banktillgodohavanden

22

5 208

1 124

3 642

1 146

8 850

-räntekostnader på skulder till kreditinstitut

-1 679

-1 171

-valutakursdifferenser på finasiella tillgångar och skulder

-1 907

-7 369

–

47

-3 586

-8 493

-valutakursdifferenser på finansiella tillgångar och skulder

Finansiella kostnader

-ränta avseende leasing
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Not 13
Skatter
2021

2020

-497

-2 413

Aktuell skatt:
Aktuell skatt på årets resultat
Justeringar avseende tidigare år
Summa aktuell skatt

–

-6

-497

-2 419

Uppskjuten skatt (not 25)
Förändring av uppskjuten skatt

2 573

-82

Summa uppskjuten skatt

2 573

-82

Inkomstskatt

2 076

-2 501

Inga inkomstskatteeffekter är hänförliga till komponenter i Övrigt totalresultat. Nedan redovisas en avstämning av den effektiva skatten i koncernen.
2021
Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats

Procent

-8 948

2020

Procent

15 907

1 843

-20,6%

-3 404

-21,4%

-390

-4,4%

-772

-4,9%

6

0,0%

Skatteeffekter av:
Effekt av andra skattesatser för utländska bolag
Skatt hänförligt till tidigare år
Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag under året
Nedskrivning uppskjuten skattefordran tidigare år

645

-7,2%

1 719

10,8%

Ej avdragsgilla kostnader

-22

-0,2%

-50

-0,3%

2 076

-23,2%

-2 501

-15,7%

Total skattekostnad

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 23,2 procent. Skattesatsen i Sverige är 20,6 procent. Skillnaden mellan genomsnittliga och
effektiva skattesatser framgår ovan. 							

Not 14
Resultat per aktie och utdelning per aktie
Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt
genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget.
Inga återköp av egna aktier har förekommit under åren 2021 eller 2020.
w
Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare
Resultat per aktier i kr
Antal aktier i tusental

2021

2020

-6 871

13 406

-0,15

0,30

44 600

44 600

Utdelning per aktie
Utdelning som betalades ut under 2021 och 2020 uppgick till 31 220 tkr (0,70 kr per aktie) respektive 0 tkr (0,00 kr per aktie).			
På bolagsstämman den 18 maj 2022 kommer föreslås att ingen utdelning avseende räkenskapsåret 2021 ska ske.		
Ingen föreslagen utdelningen har redovisats som skuld i dessa finansiella rapporter.							
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Not 15
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

2 808

2 808

Utgående bokfört värde

2 808

2 808

Goodwill per kassagenererande enhet

2021

2020

Drillcon Sverige

2 464

2 464

Drillcon Iberia SA

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/
Bruttomarginalen baseras på de genomsnittliga värden som uppnåtts
tidigare år och de marginaler som förväntas uppnås kommande år.
Diskonteringsränta speglar marknadens kortsiktiga marknadsbedömningar 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 (marknads-

344

344

2 808

2 808

värderat). 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,
marginal, 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
återvinningsvärdet.

Not 16
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde

2021-12-31

2020-12-31

5 370

5 370

-5 370

–

0

5 370

-2 067

-1 889

–

-178

2 067

–

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-2 067

Utgående redovisat värde

0

3 303

2021-12-31

2020-12-31

381 480

370 013

Försäljning
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivning
Årets avskrivningar
Försäljning och utrangeringar

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets omräkningsdifferenser

1 095

-2 211

Inköp

57 171

23 955

Försäljning och utrangeringar

-2 371

-10 277

437 375

381 480

-248 806

-227 999

-988

1 650

2 036

5 477

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets omräkningsdifferens
Försäljning och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-30 098

-27 934

-277 856

-248 806

159 519

132 674

Av redovisat värde per 31 december 2021 avser 2 944 tkr (5 065 tkr) nyttjanderättstillgångar med leasingavtal. Avskrivning på nyttjanderättstillgångar har gjorts med 2 121 tkr (2 393 tkr). Inga nya leasingavtal har ingåtts under året.
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Not 17
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31

2020-12-31

Ingående balans anskaffningsvärde

100

100

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
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
Finansiella tillgångar och skulder
stibor 30 per sista december + 1,5 procentenhet använts vid
Det verkliga värdet på koncernens likvida medel, kundfordringar,
diskontering.
leverantörsskulder och kortfristiga skulder motsvarar i allt väsentligt
det bokförda värdet. 						
Finansiell riskhantering inom koncernen
Bolagen är exponerat för ett antal finansiella risker som koncernen hanterar inom ramen för den finansieringspolicy som godkänts av styrelsen.
Det övergripande målet är att ha en kostnadseffektiv finansiering inom
koncernen och hantera de finansiella riskernas påverkan på koncernens
resultat. Grunden för koncernens finansiella strategi är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för drift och utveckling. De främsta är
riskexponeringarna för koncernen är finansieringsrisk/likviditetsrisk, ränterisk i verkligt värde och i kassaflödet, valutarisk och kreditrisk. Bolagets
finansieringspolicy styr alla finansiella transaktioner inom koncernen.

Finansiella instrument per kategori

31 december 2021
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Värdering till
upplupet
anskaffningsvärde

Värde till
upplupet
anskaffningsvärde

100

Summa
redovisat
värde
100

Summa
Rapport över
Verkligt
finansiell
ställning
värde
100

100

Kundfordringar och aövriga kf fordringar
exklusive interimsfordringar

89 670

89 670

89 670

89 670

Likvida medel

10 305

10 305

10 305

10 305

100 075

100 075

100 075

100 075

75 485

73 446

75 485

Summa finansiella tillgångar
Upplåning exklusive skulder avseende
leasing

75 485

Leverantörsskulder och andra skulder
exklusive interimsskulder
Summa finansiella skulder

42 671

42 671

42 671

42 671

118 156

118 156

116 117

118 156
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Finansiella instrument per kategori

31 december 2020

Värdering till
upplupet
anskaffningsvärde

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Värde till
upplupet
anskaffningsvärde

100

Summa
redovisat
värde
100

Summa
Rapport över
Verkligt
finansiell
ställning
värde
100

100

Kundfordringar och andra fordringar
exklusive interimsfordringar

62 417

62 417

62 417

62 417

Likvida medel

48 011

48 011

48 011

48 011

110 528

110 528

110 528

110 528

28 001

27 225

28 001

Summa finansiella tillgångar
Upplåning exklusive skulder avseende
finansiell leasing

28 001

Skulder avseende finansiell leasing
Leverantörsskulder och andra skulder
exklusive interimsskulder

39 402

39 402

39 402

39 402

Summa finansiella skulder

67 403

67 403

66 627

67 403

Not 19
Kundfordringar och osäkra fordringar
Kreditrisk - förfallna betalningar
Tidsanalys på kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna

2021-12-31

2020-12-31

< 30 dagar

1 784

5 144

30 - 90 dagar

1 976

–

91 - 180 dagar

1 146

–

–

795

4 906

5 939

368

5 621

> 180 dagar
Kundfordringar förfallna till betalning

Reservering för osäkra kundfordringar
Ingående reservering för befarade förluster
Omräkningsdifferens av reservering

11

-210

–

-5 043

379

368

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda hyror

632

294

Försäkringar

664

687

Upplupna intäkter

4 007

2 383

Övriga poster

6 979

1 593

12 282

4 957

Återvunna kundförluster
Summa

Not 20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa
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Not 21
Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande:
2021-12-31

2020-12-31

Kassa och bank

10 305

48 011

Summa

10 305

48 011

Not 22
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Antal aktier
i tusental

Aktie
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Summa

43 800

1 752

89 790

91 542

800

32

2 368

2 400

Per 31 december 2011

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 31 december 2020

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 31 december 2021

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 1 januari 2011
Nyemission

Totalt antal aktier är 44 600 000 med ett kvotvärde på 4 öre per aktie. Övrigt tillskjutet kapital avser inbetald överkurs i samband med nyemission.

Not 23
Balanserat resultat
Per 1 januari 2020

68 671

Årets resultat

13 406

Betald utdelning avseende 2019
Per 31 december 2020

82 077

Per 1 januari 2021

82 077

Årets resultat

-6 871

Betald utdelning avseende 2020
Per 31 december 2021

-31 220
43 986

Not 24
Reserver
Omräkningsreserver
Per 1 januari 2019
Valutakursdifferenser, koncernen
Per 31 december 2019
Valutakursdifferenser, koncernen
Per 31 december 2020

Summa
3 400
-664
2 736
9
2 745

Reserver består av omräkningsdifferenser hänförliga till utländska dotterföretag.
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Not 25
Uppskjuten skatteskuld
Uppskjutna skatteskulder fördelas enligt följande:
Uppskjutna skatteskulder

Skattemässig

Övrigt

Summa

12 730

4 734

17 464

256

-174

82

-9

-60

-69

0

0

0

12 977

4 500

17 477

702

-3 275

-2 573

0

0

0

-195

-195

1 030

14 709

överavskrivning
Per 1 januari 2020
Redovisas i resultaträkning
Redovisas i totalresultat
Redovisat direkt i eget kapital
Redovisas i totalresultat
Valutakursdifferenser
Per 31 december 2020

Redovisas i resultaträkning
Redovisas i totalresultat
Redovisat direkt i eget kapital

13 679

Per 31 december 2021

Not 26
Upplåning

tkr
Skulder till kreditinstitut

Ränta, %
1,73%

Summa

Lånen från kreditinstitut förfaller fram till 2027 enligt ovan och löper
med en genomsnittlig ränta på 1,73 % per år (2020: 2,19 % per år),
baserat på rådande räntenivåer per sista december. Koncernen har
lån i SEK och EUR.				

Redovisat
värde

Förfallodagar
Inom ett år

Två till fem år

75 485

31 605

43 880

75 485

31 605

43 880

Mer än fem år

Totalt belopp inklusive ränta som förfaller till betalning, är med oförändrad genomsnittlig ränta, 31 605 tkr inom ett år, 43 880 tkr mellan
två och fem år För verkligt värde på upplåning se not 18.		
						.

Not 27
Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 32 0046 tkr (32 008 tkr) varav 11 402 tkr (0 tkr) är utnyttjad. I beloppet ingår
krediter i EUR som uppgår till 200 TEuro. Genomsnittlig ränta uppgår till ca 1,25 %.

Not 28
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Övriga poster
Summa
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2021-12-31

2020-12-31

31 045

24 079

1 613

2 846

32 658

26 925

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:

2021-12-31

Fastighetsinteckningar

2020-12-31

–

1 000

Företagsinteckningar

63 950

63 950

Summa

63 950

64 950

Not 30
Transaktioner med närstående
Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare
Till styrelsen ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. För 2021 uppgick arvodet till totalt 550 tkr (540
tkr). Därav har styrelsens ordförande erhållit 250 tkr (200tkr), och
övriga ledamöter, exklusive VD, 300 tkr (340 tkr). Fördelningen per
ledamöter för 2021 är Carl Östring (ordförande) 250 tkr, Krister
Magnusson 100 tkr, Agne Ahlenius 100 tkr och Hans Lidén 100
tkr. Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner
och pension. Den rörliga delen utgår enligt i förväg överenskommen
formel och beräknas på det ekonomiska utfallet av den verksamhet
som vederbörande bedöms kunna påverka. Löner och ersättningar till
Drillcon AB:s VD under 2020 uppgick till 1 560 tkr (1 540 tkr)
varav 0 tkr (220 tkr) avser rörlig del. Kostnader för pensionsförsäk-

ringar till VD uppgår till 452 tkr (382 tkr). VD har bilförmån. För Drillcon AB:s VD gäller en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning
från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida.
I övrigt finns ej avtal om särskild pension eller avgångsvederlag för
VD, styrelsens ordförande eller ledningsgruppen. Lön till verkställande direktören förhandlas av styrelsens ordförande och godkänns
av styrelsen. Arvoden för dotterföretagens verkställande direktörer
fastställs av dotterföretagens styrelser. För övriga befattningshavare
tillämpas individuell lönesättning vilken förhandlas med VD.
Försäljning och köp mellan koncernbolag
Koncernens försäljning av tjänster till övriga koncernbolag uppgår till
13 % (17 %). Inköp uppgår till 25 % ( 19 %).

Not 31
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Boliden förlängde ett ramavtal med Drillcon Scandinavia för en period om 4 år och avser prospekterings-borrning vid flertalet olika produktionsställen. Kontraktet startade upp under mars månad och kommer att avslutas sista februari 2026. Vidare slöt Drillcon Scandinavia ett
borrkontrakt med YIT Sverige AB där projektet beräknas starta upp under våren 2022 och skall vara klart i början av 2024. Rysslands krig i
Ukraina som startade i februari, har påverkat koncernens kostnader för bland annat bränsle, transporter och övrigt material som behövs för
veksamheten. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur detta kommer att påverkarka kommande produktions- och transportkostnader. 		
Not 32
Förändring av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten
Ej kassaflödespåverkande förändringar

tkr

IB2021

Kassaflödespåverkande
förändringar

Övriga långfristiga räntebärande lån

17 626

26 254

Valutakurs
differenser

Förändr.i verkligt
värde

UB2021
43 880

Kortfristiga räntebärande lån

10 375

21 230

31 605

Summa

28 001

47 484

75 485

tkr

IB2020

Kassaflödespåverkande
förändringar

Övriga långfristiga räntebärande lån

28 034

-10 408

Valutakurs
differenser

Förändr.i verkligt
värde

UB2020
17 626

Kortfristiga räntebärande lån

12 586

-2 211

10 375

Summa

40 620

-12 619

28 001
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Moderföretagets resultaträkning
Nettoomsättning

2021-01-01

2020-01-01

Not

-2021-12-31

-2020-12-31

2

10 699

10 592

10 699

10 592

6

-4 467

-5 416

4, 5

-7 122

-6 765

9

–

-4

-11 589

-12 185

-890

-1 593

–

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

7

10 120

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

1 038

851

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-512

-1 135

10 646

-284

-9 756

-1 877

215

1 189

9 971

-688

–

-6

9 971

-694

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

10

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat*

11

*Årets resultat för båda räkenskapsåren stämmer överens med totalresultatet.
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Moderföretagets balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

12, 13

20 444

20 343

12

100

100

20 544

20 443

69 589

86 773

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

9

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

5 110

0

78

89

74 777

86 862

–

3 916

Summa omsättningstillgångar

74 777

90 778

Summa tillgångar

95 321

111 221

1 784

1 784

Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst

42 508

42 508

5 970

37 884

9 971

-694

Summa fritt eget kapital

58 449

79 698

Summa eget kapital

60 233

81 482

–

12 858

5 000

9 000

1 194

94

25 773

4 000

Årets resultat

Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skulder till kreditinstitut
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

38

14

–

768

373

341

2 748

2 678

Summa kortfristiga skulder

30 088

7 881

Summa eget kapital och skulder

95 321

111 221

Moderföretagets förändring i eget kapital
tkr

Ingående balans per 1 januari 2020
Årets förändring vid omräkning av utlandsverksamheter
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt
mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare
Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare

Aktiekapital

Överkurs
Balanserad
fond vinst och årets
resultat

Summa eget
kapital

1 784

42 508

37 884

82 176

–

–

0

0

1 784

42 508

37 884

82 176

–

–

-694

-694

1 784

42 508

37 884

82 176

1 784

42 508

37 190

81 482

1 784

42 508

37 190

81 482

–

–

9 971

9 971

1 784

42 508

47 161

91 453

–

–

-31 220

-31 220

1 784

42 508

15 941

60 233

Utdelning avseende 2019
Utgående balans per 31 december 2020

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt
mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare
Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare
Utdelning avseende 2020
Utgående balans per 31 december 2021
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
Not

2021-01-01

2020-01-01

-2021-12-31

-2020-12-31

-890

-1 593

-12 644

1 189

–

4

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultatet före skatt
Koncernbidrag
Avskrivningar
Erhållen ränta
Betald ränta

1 038

851

-512

-1 135

-13 008

-690

12 086

22 139

Betald inkomstskatt

-6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
Justering av rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av skulder
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

434

-3 869

-488

17 580

-101

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i dotterbolag

12

Erhållen utdelning från dotterbolag
Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Ökning/minskning finansiella skulder

10 120

–

0

0

10 019

0

-17 773

-13 664

Utdelning till moderföretagets aktieägare

-31 220

–

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-13 447

-13 664

-3 916

3 916

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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12

3 916

0

0

3 916

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 moder
företaget i sin årsredovisning ska tillämpa International Financial
Reporting Standards (IFRS) sådana den antagits av EU, i den
utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen
och Tryggandelagen, samt med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning. 					
		
Aktier i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en
beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade
värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningen redovisas i posterna
Resultat från andelar i koncernföretag.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av värdet på aktier
och andelar. En bedömning görs därefter om det föreligger behov av
nedskrivning av värdet aktier och andelar. Moderbolaget redovisar

koncernbidrag enligt alternativregeln enligt RFR2. Detta medför att erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Borgensåtagande/finansiella garantier
Moderföretaget har tecknat borgensförbindelse till förmån för dotterföretag. En sådan förpliktelse klassificeras enligt IFRS som ett finansiellt
garantiavtal. För dessa avtal tillämpar moderföretaget lättnadsregeln i
RFR 2 och redovisar därmed borgensförbindelsen som en ansvarsförbindelse. När företaget bedömer att det sannolikt kommer att krävas
en betalning för att reglera ett åtagande, görs en avsättning.
Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella,
redovisas som operationell leasing (hyresavtal).
Klassicificering och uppställningsform
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt
årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning
av finansiella rapporter, som tillämpas vid utformningen av koncernens
finansiella rapporter, avser rapporternas titlar samt uppställnings
former.

Not 2
Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen i moderföretaget för 2021 består till 100 % (2020 100%) av försäljning av administrativa tjänster till koncernföretag.
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
2021

2020

Intäkter från administrativa tjänster

10 699

10 592

Summa

10 699

10 592

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

Intäkter från administrativa tjänster - Sverige
Intäkter från administrativa tjänster - Norge
Intäkter från administrativa tjänster - Portugal
Intäkter från administrativa tjänster - Sydamerika
Summa

2021

2020

7 396

7 392

300

200

2 703

2 700

300

300

10 699

10 592

Not 3
Övriga intäkter
Inga övriga intäkter har erhållits under 2021 eller 2020.
Not 4
Medelantalet anställda
2021

Medelantal anställda

2020

Totalt

varav män

Totalt

varav män

5

3

5

3
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Könsfördelning i moderbolaget för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare:
2021

Styrelseledarmöter i moderföretaget

2020

Antal på
balansdagen

varav män

Antal på
balansdagen

varav män

4

4

5

5

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

2

2

2

2

Summa

6

6

7

7

2021

2020

5 118

4 144

897

1 495

Not 5
Löner och ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader

1 033

1 086

Summa

7 048

6 725

Löner och andra ersättningar fördelat på styrelse, vd och övriga anställda

2021

2020

2 040

1 658

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda

3 078

2 486

5 118

4 144

Styrelse och VD

641

521

Övriga anställda

256

974

897

1 495

471

501

Sociala avgifter

Pensionskostnader
Styrelse och VD
Övriga anställda

562

585

1 033

1 086

7 048

6 725

2021

2020

180

202

180

202

2021

2020

Utdelning från dotterföretag

10 120

–

Summa

10 120

–

Summa

Not 6
Ersättning till revisorerna
Revisionsarvode Ernst & Young
Revisionsuppdrag

Not 7
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag
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Not 8
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter

2021

2020

2

–

Ränteintäkter från koncernbolag

822

851

Valutavinst på finansiella tillgångar och skulder

214

–

Summa

1 038

851

Räntekostnader och liknande resultatposter

2021

2020

Räntekostnader

-512

-563

Valutaförluster på finansiella tillgångar och skulder

–

-572

-512

-1 135

2021-12-31

2020-12-31

333

333

333

333

-333

-328

–

-5

-333

-333

0

0

2021

2020

Lämnade koncernbidrag

-18 920

-11 845

Mottagna koncernbidrag

6 276

13 034

Summa

Not 9
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljning och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 10
Bokslutsdispositioner

Upplösning/Avsättning periodiseringsfond
Summa bokslutsdispositioner

12 859

–

215

1 189

2021

2020

–

-6

Not 11
Skatter
Skatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat
Justeringar avseende tidigare år

-

-

Summa aktuell skatt

–

-6

2021

2020

Nedan visas en fördelning av den aktuella skatten:

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Redovisad skattekostnad

9 971

-688

-2 054

147

2 085

-

-31

-153

0

-6
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Not 12
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Ingående balans anskaffningsvärde
Förvärv
Redovisat värde

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31

2020-12-31

20 343

20 343

101

–

20 444

20 343

2021-12-31

2020-12-31

Ingående balans anskaffningsvärde

100

100

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
Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
aktier

Drillcon Scandinavia AB

100%

100%

8 000

Drillcon Drilling Equipment AB

100%

100%

1 000

Drillcon Iberia SA

100%

100%

12 500

1 112

Drillcon Americas SpA

100%

100%

1 000

Drillcon Ireland Ltd

100%

100%

10 000

Drillcon Norway AS

100%

100%

1 000

Summa

Bokfört
värde

Eget
kapital

Årets
resultat

4 000

7 735

-82

15 100

15 284

–

21 493

20

10

487

3 564

101

-839

-932

121

210

-20

20 444

44 370

2 550

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer

Säte

Drillcon Scandinavia AB

556090-6272

Nora, Sverige

Drillcon Drilling Equipment AB

556912-3242

Nora, Sverige

503 263 265

Braga, Portugal

76.616.303-3

Santiago, Chile

694 128

Dublin, Irland

994 420 062

Moss, Norge

Drillcon Iberia SA
Drillcon Americas SpA
Drillcon Ireland Ltd
Drillcon Norway AS

Not 14
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Övriga poster
Summa

2021-12-31

2020-12-31

2 622

2 442

126

236

2 748

2 678

2021-12-31

2020-12-31

Not 15
Ställda säkerheter
Avseende dotterbolags skulder hos kreditinstitut
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Spärrat konto

-

-

Summa

–

–

Not 16
Eventualförpliktelser
Avseende dotterbolags skulder hos kreditinstitut

2021-12-31

2020-12-31

Borgensåtagande för koncernföretag i Portugal

2 046

2 008

Summa

2 046

2 008

Not 17
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står (kr):

Överkursfond

42 507 733

Balanserade vinstmedel

5 970 515

Årets resultat

9 970 598
58 448 846

Totalt

Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet överförs i ny räkning
58 448 846

Totalt

Not 18
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Se koncernens not 32.
Not 19
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31

2020-12-31

Förutbetald försäkring

33

46

Övriga poster

45

43

Summa

78

89

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-05-18 för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder
IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderföretagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderföretaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderföretagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.
Nora 2022-04-18
Carl Östring
Styrelsens ordförande

Krister Magnusson
Styrelseledamot

Patrik Rylander
VD och koncernchef

Hans Lidén
Styrelseledamot

Agne Ahlenius
Styrelseledamot

Per Westin
Personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har avgivits
2022-xx-xx
Ernst & Young AB

Jonas Bergström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Drillcon AB (publ), org.nr 556356-3880

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Drillcon AB (publ) för år 2021-01-01 – 2021-12-31.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
18–45 i detta dokument.
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 2021 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på
sidorna 1-17. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rätvisande bild enligt årsredovisningslagen
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och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift til�lämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig		
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 		
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 		
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att 		
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 		
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 		
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också infor¬mera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Drillcon AB (publ) för år
2021-01-01 – 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
r äkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-

en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års
redovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örebro i maj 2022
Ernst & Young AB

Jonas Bergström
Auktoriserad revisor
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Sverige

Drillcon AB
Drillcon Scandinavia 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

Chile
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Drillcon Americas SpA
Edificio Mistral, Rosario Norte 615, Piso 11
Las Condes, Santiago
Chile

