Årsredovisning 2018
Nytt rekordår med fortsatt organisk tillväxt

2018

Kallelse till årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed
till årsstämma fredag den 17 maj 2019 kl. 14.00 på Nora
Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

• Nettomsättning uppgick till 385,6 Mkr (349,8)
• EBITDA 57,5 Mkr (56,7)

Rätt att deltaga. Anmälan

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 32,1 Mkr (33,9)

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag
den 9 maj 2019, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman
till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 10 maj 2019 under
adress CFO, Berndt Warnqvist, Drillcon AB, Industrivägen 2,
713 30 Nora eller email: berndt.warnqvist@drillcon.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet
med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta
inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är
registrerad i aktieboken senast torsdag den 9 maj 2019. Sådan
registrering är enbart tillfällig.
Kallelsen i sin helhet samt fullmaktsblankett finns tillgänglig
på bolagets hemsida www.drillcon.se.

• Kassaflöde från löpande verksamhet 54,1 Mkr (24,3)
• Resultat per aktie uppgick till 0,50 kr (0,58)
• Utdelningen föreslås bli 0,35 kr per aktie (0,33)
• Fortsatt satsning på Drillcon Trainee-program för att
skapa morgondagens operatörer och en plattform för
fortsatt tillväxt
• Fortsatt investering i automatiserade borriggar
• Två större kontrakt rörande vattenkraft slöts
• Ramavtal slöts med LKAB som ger en fortsatt god
produktionsvolym för en period om fyra år
• Ramavtal slöts med Boliden som ger en fortsatt god
produktionsvolym för en period om två år
• Ramavtal slöts med Trafigura Group som ger en fortsatt
god produktionsvolym för en period om ett år

Nora i april 2019
Styrelsen

Kalendarium

Det är glädjande att se hur Drillcon fortsätter att leverera
och för andra året i rad genererar ett nytt rekordår.
Exponeringen av hela serviceutbudet på lokal marknad
premieras med nya kontrakt vilket är en kvittens på att
förändringen av affärsområdesstrukturen 2016 fortsätter
att vinna marknadsandelar.

Årsstämman hålls den 17 maj i Nora 2019
Den 3 maj 2019 Delårsrapport januari–mars 2019
Den 9 augusti 2019 Delårsrapport april–juni 2019
Den 6 november 2019 Delårsrapport juli–september 2019
Den 14 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019
Den ekonomiska informationen finns tillgänglig på Drillcons
hemsida, www.drillcon.se eller kan beställas från Drillcon AB,
Industrivägen 2, 713 30 Nora eller per telefon 0587 82820,
alternativt via e-post: berndt.warnqvist@drillcon.se

EBITDA 2014–2018, Mkr,
koncernen

Resultat efter finansnetto
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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 anläggningsindustrin.
Detta sänker kundernas kostnad per
producerat ton inom följande tjänster:
• Kärnborrning och geoservice för pålitlig geologisk
information
•K
 ärnborrning för förstärkning och grundläggning
i betong- samt bergkonstruktioner
•R
 aiseborrrning med säkra tekniska lösningar

Finansiella mål
Drillcons finansiella mål är:

• EBITDA >12 procent över en konjunkturcykel och
EBIT > 6 procent
• Avkastning på sysselsatt kapital > 17 procent
• Avkastning på eget kapital 12 procent
• Soliditet 45 procent
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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 B
 olidens 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

Idag är Drillcons huvudsakliga verksamhet uppdelad på tre
dotterbolag, Drillcon Scandinavia AB Drillcon Iberia SA och
Drillcon Americas SpA. Bolagen utför kärnborrning, raiseborrning samt geotekniska undersökningar.
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Säkerhet, hälsa & miljö (SHM)
Drillcon strävar efter att förhindra föroreningar och erbjuda en
säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. SHM aspekter ingår som en viktig och naturlig del av våra chefers uppgifter och i vår verksamhet i syfte att förebygga olyckor samt att
skydda människor i arbete och miljön. Visionen för koncernen
är noll arbetsrelaterade olyckor. Vi arbetar med att stärka vår
säkerhetskultur och det förebyggande, proaktiva arbetet, är
en viktig del i att bibehålla det goda arbetsmiljöarbete som
företaget nu har samt att stärka medarbetarna och använda
bästa tillgänglig teknik.
När 2018 avslutades så var olycksfallsstatistiken ungefär på
samma nivå som 2017, dvs. olycksfallsstatistiken landade på 3,4
olyckor per 200 000 arbetade timmar (jmf 3,3 2017). Antalet
olycksfall med frånvaro ökade i antal från 7 till 8 st. Positivt
från 2018 var att året tog vid där 2017 slutade med en fortsatt
ökning av de proaktiva avvikelser samt tillbud. Antalet tillbud
ökade med 30 % och de proaktiva avvikelserna ökade med
170 %. Ökningen av de proaktiva avvikelserna syns även då
antalet proaktiva avvikelser per anställd ökade från 0,41 till 0,57
och även de proaktiva avvikelserna per olycka ökade från 13 till
19. Den positiva utveckling av de proaktiva avvikelserna är ett
resultat på att företaget hårda och idoga arbete med att tydliggöra och stärka rapportering av proaktiva avvikelser och är även
något som företaget fortsätter med att fokusera under 2019.
Under 2017 så blev koncernen certifierad enligt OHSAS
18001 detta innebar att arbetsmiljöarbetet för 2018 skulle
även innefatta en Surveillance audit av revideringsbolaget
LRQA. Revisonen, som utfördes under mars månad, innefattade besök i Zinkgruvan och Almina Mine och resultatet från
revisionen var bra. Totalt så identifierades tre stycken Minor
Non-conformities samt men revisionen belyste även några förbättringsområden. Företaget har också under året fortsatt med
investeringar i nya maskiner som minskar arbetsmiljöriskerna
bl.a. genom att minska den manuella hanteringen.
Under 2018 så har företaget fortsatt varit aktivt i branschorganisationen inom gruvindustrin, SveMin, och ingår i flera
av organisationens arbetsgrupper; GRAMKO, prospekteringskommittén och arbetsgruppteknik. Där har företaget deltagit
och ledat flera projekt bl.a. framtagning av en utbildning för
kärnborrare samt i uppdateringen av flera dokument riktade till
företag inom gruvindustrin.
Som en del i Drillcon Scandinavias utbildning och anställnings program så har ett större antal personer genomgått
Traineeprogrammet för att utbilda morgondagens operatörer.
Programmet ger de nyanställda en god bas att stå på med
bl.a. grunderna i lagar och skyldigheter inom arbetsmiljölagstiftningen men även inom de risker som finns med prospekteringsborrning samt hur dessa skall hanteras. Under 2018 utökades antalet skyddsombud i syfte att öka vår internkontroll.
Utöver Traineeprogrammet så har även företaget haft följande
utbildningsinsatser:
• Riskhanteringsmetodik för arbetsledare och samordnare
• Utbildning för skyddsombud (BAM),
• Ledarskapsutbildning för arbetsledare och samordnare,
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Ett av koncernens arbetsmiljömål var Drillcon Safety Day. Målet
med dagen var att medvetandegöra personalen om risker på
den egna arbetsplatsen samt om skyddsronder och att träna
personalen i att använda företaget avvikelsehanteringssystem Centuri. Under november så hölls Drillcon Safety Day och
samtliga personal utförde en skyddsrond på sin arbetsplats och
registrerade även de risker som identifierades i Centuri.
Drillcon Iberia har under året gått vidare med införandet av
5S. Arbetssättet är nu även infört i Almina Mine, där företaget
har både maskiner under jord, ovan jord samt verkstad och
kontor. Varje månad inspekteras arbetssättet och resultatet har
under året stadigt förbättrats.
Iberia har även under året gjort flera förbättringar och av
de uppgifterna som fanns på den årliga arbetsmiljöplanen så
infördes nästan 95 % av dessa.
Några av dessa förbättringar var:
• Informera all personal med vikten av att rapportera avvikelser
• Åtgärdande av de mål som kvarstod från 2017
• 35 timmars utbildning för mer än 65% av medarbetarna

VDs kommentar

• Nettomsättning
uppgick till 386,5 Mkr

Sammanfattning 2018

Det går bra för Drillcon. Vi levererar resultat och organisk
tillväxt trots tillfälliga produktionsstörningar som inträffade i
början och i slutet av året som innebar att vi tappade produktionsvolym. Bolaget visar en styrka och hållbarhet i organisationen där grunden lades under vårt omstruktureringsarbete
som startades 2016.
Vår lokala geografiska närvaro har premierats av marknaden
med nya kontrakt. Resan med att förändra och effektivisera
Drillcon i syfte att bli kundens första val fortsätter med fullt
fokus. Våra investeringar i ny teknik och automatiserade
borriggar har bidragit till en ökad produktionsvolym. Under
2018 har vi genomfört flera nya traineeprogram i syfte att få
en välutbildad grupp av framtida operatörer vilka kan utgöra
grundstenarna för en möjlig fortsatt expansion.
Vi växer organiskt genom att ta marknadsandelar där flera
kontrakt med långa löptider har slutits under året. Detta ger
oss en stabilitet och möjlighet till fortsatt hög produktions
volym under 2019. Under året slöts bl a två större vattenkraftskontrakt, ett ramavtal som förlängdes med Dundee
Mining samt ett nytt kontrakt för styrd borrning i Spanien.
Vidare slöts ett kontrakt med Lundin Mining i Portugal och
med Boliden i Sverige samt ett fyraårskontrakt med LKAB.

Framåtblick 2019

Det är fortsatt fokus att öka vår närvaro på respektive geografiska marknad och ta marknadsandelar. Vidare kommer ett
arbete prioriteras att identifiera potentiella framtida företagsförvärv. En annan aktivitet är att identifiera vilka möjligheter
det finns att utvidga vårt serviceerbjudande till närliggande
produktområden. Efterfrågan på våra tjänster bedöms på kort
sikt vara fortsatt god.
Sammantaget gör detta extra spännande att se hur året
kommer utvecklas i volym och resultat.

(349,8)
• EBITDA 57,5 Mkr (56,7)
• Rörelseresultat (EBIT)
uppgick till 32,1 Mkr
(33,9)
• Kassaflöde från löpande
verksamhet 54,1 Mkr
(24,3)
• Fortsatt satsning på
Drillcon Trainee-
program för att
skapa morgondagens
operatörer som är en
plattform för fortsatt
tillväxt
• Fortsatt investering i
automatiserade bor�riggar
• Två större kontrakt
rörande vattenkraft
slöts under året
• Ramavtal slöts med
LKAB som ger en
fortsatt god produktionsvolym för en period
om fyra år
• Ramavtal slöts med
Boliden som ger en
fortsatt god produktionsvolym för en period
om två år
• Ramavtal slöts med

Nora i april 2019
Patrik Rylander
VD & Koncernchef
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Trafigura Group som
ger en fortsatt god
produktionsvolym för
en period om ett år
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Drillconkoncernen – operativ struktur
Drillcon AB

Customer reference list
SHE Engineer

Drillcon Scandinavia AB
MD

Drillcon Iberia SA
MD

Nordics

I segmentet ingår bolagen i Sverige och Norge.
Moderbolaget Drillcon AB förser dotterbolagen med ledningsstöd och administration. Moderbolaget har ingen extern
försäljning. Drillcon Scandinavia AB har kontor och verkstad
i Nora. Bolaget utför kärnborrning och raiseborrning med en
historiskt stark marknadsposition på kärnborrning under jord.
Uppbyggnaden av raiseborrningssegmentet som påbörjades
under 2016 har under 2018 premierats med nya raiseborrningskontrakt. Drillcon Scandinavia har de senaste åren etablerat en bra marknadsposition inom prospektering ovan jord
samt inom kärnborrning för bygg- och anläggningsindustrin.
Nettoomsättningen ökade till 172 337 tkr (152 670 tkr) och
EBITDA till 44 625 tkr (40 810 tkr)

Sammanfattning 2018

Drillcon Scandinavia fortsatte växa organiskt under 2018.
Produktionen ökade och borrningsuppdrag under jord fortsätter att utföras åt Boliden i Garpenberg, LKAB i Malmberget
och Kiruna samt för Zinkgruvan Mining. Den ökade närvaron
i Norge har resulterat i nya kontrakt. Inom bygg- och anläggningsborrning var det fortsatt god efterfrågan och produktion.
Under året rekryterades flera nya borrare i syfte att klara av
den ökade efterfrågan. Det är fortsatt hög fokus och prioritet
att arbeta säkert på samtliga produktionsplatser.
Konkurrenssituationen fortsätter att vara hård och håller ner
prisbilden, trots att efterfrågan på tjänster ökat med adress
prospekteringsborrning. För 2019 ser vi en fortsatt ökad efterfrågan inom raiseborrning medan efterfrågan för kärnborrning
bedöms vara på liknande nivå som 2018.
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CFO

Drillcon Americas SpA
MD

Iberia

• Boliden
• LKAB
• Somincor
• Almina
• Zinkgruvan Mining
• Finn-Aust Mining
• MATSA
Drillcon
Drilling
• Pyhäsalmi
Mine
Equipment AB
• Agnico-Eagle
• BESAB
• Trafikverket
• Posiva
• Chelopech Mines
• Cayeli Bakir
• Forsmark
• Bilfinger Berger
• Nordic Iron ore
• Mineraci De Caribia

• AGU Batum
• Hellas Gold
• NCC
• Orevesi mining
• Vale
• Kernow Minerals
• European Goldfield
• Euro Zink
• Northern Lion Gold
• Tunel Guadrama
• Mittersill mine
• Wienerwald
• PEAB
• Oderbrecht
• Skanska
• Industrial Mineral
• Trabzon

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 hela Europa med de största
kunderna på den Iberiska halvön. Verksamheten består av
kärnborrning och raiseborrning åt gruv- och anläggningsindustrin.
Nettoomsättningen ökade till 215 655 tkr (172 674 tkr) och
EBITDA ökade till 19 853 tkr (17 753 tkr).

Sammanfattning 2018

Drillcon Iberia SA fortsätter att leverera god produktion och
kundnöjdhet som premierats med förlängda ramavtal.
För raiseborrning är det fortsatt produktion åt Somincor,
Matsa, Almina, Iberdola och Chelopech i Bulgarien. Hos Almina
genomförs kärnborrning, ovan och underjord. Joint-Venture
(JV) bolaget med Deilmann-Haniel Gmbh (D-H&DI ACE) har
under året varit vilande.
Iberia har en befarad kundförlust som härrör från ett arbete
som genomfördes 2013/2014. Denna nettofordran är nu fullt
avskriven. Ett beslut från pågående rättsprocess om ett beslut
om återbetalning eller inte förväntas komma under 2019.
Sammantaget över året har det varit en hög produktion
och för att klara produktionsmålen i varje projekt har personal
inlånats från Americas.
Liksom i Scandinavia har ett arbete påbörjats för att optimera planering och logistik i syfte att nå produktionsmålen i
varje projekt.

Americas

I segmentet Americas ingår Chile.
Marknadsarbetet med att träffa definierade målgrupper i regionen fortsatte under 2018. Arbetet har varit fortsatt lyckosamt
och genererat ett ökande antal anbudsförfrågningar. En av
dessa förfrågningar har resulterat i ett kontrakt med Ferrovial
till ett värde av ca 42 Mkr. Kontraktet skall ses som ett kvitto
på att vår lokala närvaro och målinriktade marknadsarbete nu
börjar belönas. Projektet omfattar att borra två stycken schakt
som ingår i ett större vattenkraftsprojekt i Chile. Uppstarten av
projektet som var beräknat till slutet februari, 2019 har blivit
uppskjutet till tredje kvartalet 2019.
Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden blev
ca -6,9 Mkr (-1,8 Mkr).
Vi är medvetna om det kommer ta tid att bygga upp
detta till en hemmamarknad med motsvarande volymer
som Drillcon Scandinavia och Iberia har.

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.
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Together
We Make The
Difference
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Kärnborrning
Kärnborrning kallas även diamant
borrning 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, 0.6-5 m i diameter, hål i
berg.
Användningsområdet för den här
typen av borrhål är t ex berg- och
ventilationsschakt i gruvor och tunnlar,
tryckschakt i vattenkraftverk, hål för
vatten- och elledningar mm.
Principen är att man först borrar ett
pilothål med diameter ca 250-300 mm
med roterande krossande borrning (typ
oljeborrning) till ett öppet utrymme, t ex
en tunnel eller ett bergrum. När pilothålet
är genomborrat fästs ett rymningshuvud med den önskade diametern vid
borrören. Rymningshuvud roteras och
dras sedan upp tillbaka genom berget
tills dess att hela hålet är upprymt.

Geoservice
Geoservice är ett samlingsnamn för de
ingenjörstjänster som Drillcon erbjuder.
Det är olika tjänster som bygger på
mätning, analys och kartläggning av
berggrunden och dess egenskaper.

13

Carl Östring

Tore Nilsson

Krister Magnusson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Per Westin

Patrik Rylander

Berndt Warnqvist

VD Drillcon AB

CFO

Daniel Borg

Adriano Barros

Julio Portocarrero

Marco Macedo

Svante Berglund

Per Lennartsson Persson

Styrelsens ordförande

Mikael Berglund
Styrelseledamot

EHS chef

VD - Drillcon Scandinavia AB
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Per-Erik Lindström

Styrelseledamot

VD, Drillcon Iberia

Produktionschef - Drillcon
Scandinavia AB

VD - Drillcon Americas SpA

Produktionschef - Drillcon
Iberia SA

Styrelse

Ledning

Carl Östring

Patrik Rylander

Styrelseordförande
Investment Manager och chefsjurist på AB Traction.
Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2014 och
ordförande sedan årsstämma 2016.
Innehav i Drillcon: 40 000 aktier

CEO - Drillcon AB
Civilekonom och elingenjör
Innehav Drillcon: 0 aktier

Per-Erik Lindström

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

Styrelseledamot
Gruvingenjör. Ägare och vd i RockTech USA,
ägare och styrelseordförande i LIFA AB.
Ledamot i Drillcon Styrelse sedan 2014.
Innehav i Drillcon: 0 aktier

Tore Nilsson
Styrelseledamot
Civilingenjör
Ledamot sedan 2018
Innehav i Drillcon aktier: 0 aktier

Krister Magnusson
Styrelseledamot
Civilekonom – MBA
Ledamot i Drillcon styrelse sedan 2018
Innehav i Drillcon: 0 aktier

Berndt Warnqvist

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

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

Julio Portocarrero
VD - Drillcon Americas SpA
Maskiningenjör
Innehav Drillcon: 0 aktier

Mikael Berglund

Marco Macedo

Styrelseledamot
Gruvingenjör och medlem i Drillcon styrelse
sedan 2002.
Innehav i Drillcon: 2 258 886 aktier

Produktionschef - Drillcon Iberia SA
Maskiningenjör
Innehav Drillcon: 0 aktier

Per Westin
Kärnborrare och av personalen utsedd
ledamot i Drillcon styrelse sedan 2018.
Innehav Drillcon: 0 aktier

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

Per Lennartsson Persson
Produktionschef - Drillcon Scandinavia
Maskiningenjör
Innehav Drillcon: 0 aktier
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Ekonomisk översikt
tkr
Nettoomsättning

2018

2017

2016

2015

2014

2013

386 582

349 813

257 689

278 975

307 776

343 788

Rörelseresultat (EBITDA)

57 480

56 741

38 685

24 969

41 600

34 313

Rörelseresultat (EBIT)

32 091

33 924

19 964

3 027

18 578

11 935

Resultat efter finansiella poster (EBT)

31 600

34 660

20 257

1 318

17 336

11 116

Årets resultat

22 327

25 741

14 866

-5 230

13 677

7 995

15

16

15

9

14

10

Rörelsemarginal (EBIT), %

8

10

8

1

6

4

Vinstmarginal (EBT), %

8

10

8

1

6

3

Rörelsemarginal (EBITDA), %

Balansomslutning

320 374

279 178

232 317

213 451

267 051

259 351

Eget kapital

143 795

134 653

121 256

125 563

154 944

141 967

Eget kapital per aktie

3,22

3,02

2,72

2,82

3,47

3,18

Resultat per aktie

0,50

0,58

0,33

-0,12

0,31

0,18

Utdelning per aktie (föreslaget)

0,35

0,33

0,30

0,45

0,50

0,10

Avkastning på sysselsatt kapital inkl likvida medel, %

18

21

13

2

11

7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

22

25

18

2

14

9

Avkastning på totalt kapital, %

11

15

10

1

8

5

Avkastning eget kapital, %

16

20

12

-4

9

6

Soliditet, %

45

48

52

59

58

55

Medeltal anställda
Nettoomsättning per anställd

247

210

177

212

277

302

1 565

1 666

1 467

1 316

1 111

1 138

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.
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Rörelsemarginal (EBIT)
Beräknats som resultat före
finansiella poster och skatt
(EBIT) utryckt i procent av
årets nettoresultat.

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minskade
med icke-räntebärande skulder och avsättningar inklusive
uppskjuten skatteskuld.

Vinstmarginal (EBT)
Beräknats som resultat efter
finansiella poster och skatt
(EBT) utryckt i procent av
årets nettoresultat.

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

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

Avkastning på totalt
kapital
Beräknas som resultat
före finansiella poster och
skatt (EBIT) med tillägg för
ränteintäkter i förhållande
till genomsnittlig balansomslutning.

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

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

Aktiedata
Ägarstruktur per 31 december 2018:
Ägare

Antal aktier

Andel av kapital och röster

AB Traction

24 000 249

53,81%

Stenhusgruppen AB

2 900 000

6,50%

Mikael Berglund

2 258 886

5,06%

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 319 814

2,96%

Adriano Barros

1 315 000

2,95%

701 667

1,57%

Susanne Rapp Nilsson
Övriga ägare

12 104 384

27,14%

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

2018

2017

2016

2015

2014

2013

44 600 000

44 600 000

44 600 000

44 600 000

44 600 000

44 600 000

Resultat per aktie, kr

0,50

0,58

0,33

-0,12

0,31

0,18

Eget kapital/aktie, kr

3,22

3,02

2,72

2,82

3,47

3,18

Utdelning per aktie (förslag), kr

0,35

0,33

0,3

0,45

0,5

0,1

Antal aktier

8

6

4

2
Jan ’16

Apr ’16

Jul ’16

Oct ’16

Jan ’17

Apr ’17

Jul’17

Oct’17

Jan’18

Apr’18

Jul’18

Oct’18

Jan’19

Apr’19
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Förvaltningsberättelse
Koncernstruktur

Verksamheten bedrivs i dotterföretag i Sverige, Norge, Portugal och Chile.
Dotterföretaget Drillcon Iberia SA har sedan 2008 ett joint-ventureavtal med Deilmann-Haniel, vilket går under namnet DeilmannHaniel&Drillcon Iberia ACE. Drillcon Iberia SA har ett dotterbolag i
Spanien, Drillcon Perforaciones Espana SA, samt ett fast driftställen i
Bulgarien.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2018 var ett nytt rekordår med en organisk tillväxt på 11 procent och en
minskad rörelsemarginal efter avskrivningar med ca -5,0 procent. Arbetet
att förändra, omorganisera, effektivisera och marknadsanpassa Drillcon
som påbörjades under 2016 och och fortfarande pågår har för andra
året i rad premierats av marknaden. Drillcon Scandinavia fick fortsatt
förtroende med Lundin Mining samt slöt ett raisborrningskontrakt Norge.
Drillcon Iberia fick fortsatt förtroende med Lundin Mining i Portugal samt
förlängde ramavtalet med Trafigura Group i Spanien. Drillcon Americas
slöt ett kontrakt med Ferrovial i Chile. Traineeprogram fortsatte under
2018 och var en anledning till att Drillcon kunde växa organiskt. Detta är
ett kvitto att införandet av traineeprogrammet för operatörer var ett av
flera viktiga beslut för en fortsatt tillväxt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga händelser av vikt har inträffats efter räkenskapsårets utgång.

Framtida utveckling

Det är fortsatt fokus att öka vår marknadsandel på respektive geografiska
marknad. Vidare kommer ett arbete prioriteras att identifiera potentiella
framtida företagsförvärv samt vilka möjligheter det finns att utvidga vårt
serviceerbjudande till närliggande produktområden. Efterfrågan på våra
tjänster bedöms på kort sikt vara fortsatt god medan investeringsviljan
eventuellt kan sjunka ihop något.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 386,6
Mkr (349,8) vilket är en organisk tillväxt med 11 procent. Koncernens
resultatet före skatt uppgick till 31,6 Mkr (34,7 Mkr). Moderbolagets
omsättning framgår av moderbolagets not 2. Moderbolagets resultat och
ställning framgår av resultat- och balansräkning.

Investeringar

Under året uppgick nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
till 46,9 Mkr (52,5 Mkr) De största investeringarna under året har
varit borrör, kärnborrig, raisborrningsrig samt transportfordon.
Inköpen av borriggar har i huvudsak finansierats genom leasing och
avbetalningskontrakt hos leverantör. Inköp av borrör har finansierats
genom upptaget banklån och med egna medel. Året investeringar i
moderbolaget uppgick till 0 tkr (0 tkr).

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Prissättning
Drillcons metod för prissättning (se not 2.17) kan innebära risk för låg
eller utebliven lönsamhet vid ett projekt om t ex bergförhållanden är
annorlunda än förväntat. Omvänt kan detta innebära möjlighet till högre
lönsamhet än förväntat.
Kunder
Koncernen har relativt få kunder vilket gör att långsiktiga kundrelationer är
viktiga. Kunderna är starkt beroende av metallprisutvecklingen vilket i sin tur
påverkar efterfrågan på Drillcons tjänster.
Konkurrenter
Verksamheten är utsatt för betydande konkurrens. Etablering av nya aktörer kan ske och bidraga till en ökad konkurrens. Konkurrerande företag
kan ha eller komma att få bättre industriella och finansiella resurser än
Drillcon. Det kan inte uteslutas att konkurrensen ökar ytterligare, vilket
kan leda till minskade marknadsandelar och försämrad lönsamhet.
Finansiella risker
Koncernen utsätts för ett antal finansiella risker som hanteras inom ramen
för den finansieringspolicy som godkänts av styrelsen.Det övergripande
målet är att ha en kostnadseffektiv finansiering inom koncernen och hantera de finansiella riskernas påverkan på koncernens resultat. De främsta
är riskexponeringar för koncernen är finansieringsrisk/likviditetsrisk,
ränterisk, valutarisk och kreditrisk, se koncernens not 3 och 18.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står (kr):
Överkursfond

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 247 (210) anställda i koncernen varav
121 (93) i Sverige, 124 (114) i Portugal, 2 (3) i Chile och 0 (0) i Norge.
Bolaget i Norge drivs av personal från Sverige. Sammantaget ger detta
är en ökning med 37 personer jämfört med föregående år. Medelantal
anställda i moderbolaget uppgick till 5 (5).

Miljöpåverkan

Arbetet följer vår miljö- och säkerhetspolicy för koncernen som baseras
på ISO 14001 och OHSAS 18001 standard. Denna policy är grunden för
allt arbete inom miljö, säkerhet 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.
Den verksamhet som bedrivs är inte tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt Miljöbalken. Dock ställs olika former av miljökrav i samband med
utförande av entreprenadverksamheten. Dessa miljökrav hanteras i samtliga
upphandlingar.
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42 507 733

Balanserade vinstmedel

11 622 251

Årets resultat

13 772 498

Totalt

67 902 482

Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet disponeras enligt följande:

Överkursfond
Balanserade vinstmedel

42 507 733
9 784 749

Utdelning till aktieägarna (0,35 kr per aktie)

15 610 000

Totalt

67 902 482

Koncernens rapport över resultat
och övrigt totalresultat
Not

Nettoomsättning

5

Övriga rörelseintäkter

6

2018-01-01

2017-01-01

-2018-12-31

-2017-12-31

386 582

349 813

0

0

386 582

349 813

-42 897

-49 876

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

7,8,9

-115 893

-89 514

Personalkostnader

10,11

-170 312

-153 681

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

16

-25 389

-22 817

-354 491

-315 889

32 091

33 924

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat från finansiella investeringar

12

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

2 281

3 105

-2 772

-2 369

-491

736

31 600

34 660

-9 273

-8 919

22 327

25 741

1 533

1 035

0

0

23 860

26 776

0,50

0,58

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

Poster som inte kan omföras till periodens resultat:

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

2018-12-31

2017-12-31

2 808

2 808

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Goodwill
Materiella anläggningstillgångar

16

Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

3 659

3 838

150 611

128 887

154 270

132 725

100

100

100

100

157 178

135 633

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

17

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar

19

Övriga kortfristiga fordringar

27 836

24 232

77 159

71 259

16 195

14 777

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

3 872

2 926

Likvida medel

21

38 134

30 351

163 196

143 545

320 374

279 178

1 784

1 784

92 158

92 158

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

2 438

905

47 416

39 806

143 795

134 653

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld

25

15 085

11 635

Övriga långfristiga räntebärande lån

26

46 649

36 380

61 734

48 015

35 539

34 750

19 608

16 064

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

6 512

5 352

24 682

12 666

28 504

27 678

114 845

96 510

320 374

279 178
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Not

Ingående balans per 1 januari 2017

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

1 784

92 158

-130

27 444

121 256

25 741

25 741

-13 380

-13 380

39 806

134 653

22 327

22 327

Årets resultat
Övrigt totalresultat

24

Utdelning avseende 2016

14

Ingående balans per 1 januari 2018

1 035

1 784

92 158

905

Årets resultat

Övrigt totalresultat
Utdelning avseende 2017
Utgående balans per 31 december 2018*

24

1 533

14
22,23

1 035

1 784

92 158

2 438

1 533
-14 718

-14 718

47 415

143 795

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

Koncernens rapport över kassaflödet
Not

2018-01-01

2017-01-01

-2018-12-31

-2017-12-31

32 091

33 924

Löpande verksamheten
Rörelseresultat

Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultatet före skatt

147
25 389

Avskrivningar

22 817

Erhållen ränta

12

2 281

3 105

Betald ränta

12

-2 772

-2 369

Betalda inkomstskatter

13

-4 376

-3 339

52 613

54 285

-3 604

-3 575

Förändring av fordringar

-8 264

-40 520

Förändring av skulder

13 344

14 066

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

54 089

24 256

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
Justering av rörelsekapital
Förändring av varulager

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

16

-46 963

-52 503

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

16

28

58

-46 935

-52 445

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Nyupptagna lån

33

13 813

13 818

Utdelning till Moderföretagets aktieägare

14

-14 718

-13 380

-905

438

6 249

-27 751

30 351

57 068

1 534

1 034

38 134

30 351

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

22
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Noter till koncernredovisningen
Not 1
Företagsinformation

Bolagskoncernen utgörs av moderföretaget Drillcon AB (publ), 5563563880 och dess dotterföretag. Moderföretagets Drillcon AB (publ) hemvist
och säte är i Nora, Örebro län i Sverige.
Styrelsen och verkställande direktören har den 16 april godkänt denna
koncernredovisning för att förelägga för antagande vid 2019 års årsstämma.

att de förändringar i redovisningen som IFRS 16 kommer att aktualisera
får begränsad påverkan på koncernens resultat under 2019.		
		

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
Not 2
i koncernredovisningen från och med den dag koncernen har kontroll över
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
dem till och med den dag bestämmande inflytande inte längre utövas. I
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
dagsläget är samtliga dotterföretag ägda till 100 procent.
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Metoden
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
innebär att moderföretagets anskaffningsvärde för aktier i dotterföretag elimineras mot dotterföretagens eget kapital vid förvärvstillfället.
2.1 Grund för rapporternas upprättande Koncernredovisning
Eget kapital i de förvärvade dotterföretagen bestäms utifrån en markför Drillcon AB koncernen har upprättats i enlighet med
nadsvärdering av tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten. I de fall
Årsredovisningslagen, RFR 1, kompletterande redovisningsregler för
anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag överstiger det förvärvade
koncernen samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och
egna kapitalet enligt ovan redovisas mellanskillnaden som goodwill i konIFRIC-tolkningar sådan de antagits av EU.
cernbalansräkningen. Härigenom ingår endast resultat uppkomna efter
När styrelsen och verkställande direktören upprättar finansiella rapporter
förvärvstidpunkten i koncernens eget kapital.
i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskattningar
Dotterföretaget Drillcon Iberias 50% ägandet i Joint Venture företaget,
och antaganden göras. De områden som innefattar en hög grad av bedömDeilmann-Haniel & Drillcon Iberia ACE, har bedömts vara en gemensam
ning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattverksamhet (”joint operation”) enligt IFRS 11. I koncernredovisningen
ningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisning anges i not 4.
redovisas Drillcons andel av gemensamma tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom
Grunder för upprättandet av redovisningen			
koncernen elimineras i koncernredovisningen.
Koncernredovisningen baseras på historiska anskaffningsvärden, med
undantag för derivativa finansiella instrument och finansiella tillgångar
2.4 Omräkning av utländska koncernföretag och utländsk valuta
värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Det redovisade värdet
Transaktioner och balansposter
på de tillgångar och skulder som säkrats, och som normalt redovisas till
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till transaktionsdagens kurs.
anskaffningsvärde, har justerats för förändringar i de verkliga värden som
Fordringar och skulder som redovisas i utländsk valuta har omräknats till
hänför sig till de risker som säkrats (säkring av verkligt värde). Alla belopp
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster som avser fordringar och
anges, om inget annat sägs, i tusental svenska kronor (TSEK).		
skulder i rörelsen redovisas i rörelseresultatet.
				
Koncernföretag
2.2 Förändringar i redovisningsprinciper
I koncernredovisningen används svenska kronor, som är moderföretagets
Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
funktionella valuta och koncernens rapporteringsvaluta. Resultat- och
Koncernen och moderföretaget tillämpar i årsredovisningen för 2018
balansräkningar för utländska verksamheter tas med i deras funktionella
första gången de ändringar av standarder och tolkningsuttalanden som
valuta och omräknas till koncernens rapporteringsvaluta. Funktionell
ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.
valuta är samma som den lokala valutan. Tillgångar och skulder i
Den 1 januari 2018 trädde IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” och
dotterföretagen räknas om till balansdagskurs och intäkter och kostnader
IFRS 9 ”Finansiella instrument” i kraft. Koncernens intäkter redovisas
räknas om till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser som uppstår
enligt IFRS 15 Redovisning av intäkter från avtal med kunder. Utgående
vid konsolidering redovisas som en separat del av totalresultat.
från en samlad modell som i fem steg definierar ett kundkontrakt med
avseende på åtagande och transaktionspris, intäktsförs transaktionspriset
2.5 Immateriella tillgångar
i relation till infriandet av säljarens åtaganden. Den nya standarden IFRS
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång som
9 ersatte från och med 1 januari 2018 IAS 39 Finansiella instrument:
saknar fysisk substans. Koncernen har för närvarande inga andra
Redovisning och värdering. Den omfattar klassificering, och värdering,
immateriella tillgångar utöver goodwill.
nedskrivning och säkringsredovisning. IFRS 9 föreskriver bland annat en
bredare ansats för avsättning till förlustreserv på företagens fordringar.
Goodwill
Vid bedömning av förlustrisker ska inte bara en individuell bedömning av
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger
varje fordringsförhållande göras utan dessutom införs en framåtblickande
det verkliga värdet på koncernens andel av den förvärvade enhetens
modell för att redovisa förväntade kreditförluster. I denna modell
identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv
ska prognoser om framtida makroekonomiska aspeketer vägas in vid
av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas
antaganden om framtida kreditförluster.
årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas
Ingen av de ändringar och tolkningar av befintliga standarder som
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
tillämpas från och med räkenskapsåret som började den 1 januari 2018
Nedskrivning av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av
har haft någon väsentlig inverkan på koncernens eller moderföretagets
en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som
finansiella rapporter.
avser den avyttrande enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande
enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Koncernens
Nya och ändrade standarder och tolkningar relevanta för koncernen
goodwill fördelas på två kassagenererande enheter, Drillcon Iberia SA
som ännu inte har trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid.
samt Drillcon Sverige.
Ett antal nya eller ändrade standards och tolkningsuttalanden träder
ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats
2.6 Materiella tillgångar
vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter och ändringar
Byggnader och mark innefattar en rörelsefastighet med kontor och
som träder i kraft kommande räkenskapsår planeras inte att förtidstilverkstad. I enlighet med IFRS 1 har verkligt värde för fastighet används
lämpas. I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av
som antaget anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar avskrivs
tillämpningen av nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden
systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden med beaktande
inte beskrivs nedan, har Drillcon gjort bedömningen att de inte kommer
av bedömt restvärde. Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och
att ha någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. IFRS 16 Leases
avskrivningsmetod granskas i slutet av varje räkenskapsår och justeras
ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. En utvärderingen av effekter
om så behövs. Om det förekommer interna eller externa indikationer på
på koncernens resultat som införandet av IFRS 16 kommer att ge upphov
att tillgången har sjunkit i värde skall tillgången nedskrivningstestas.
till har gjorts. Baserat på utredningen är företagsledningens bedömning
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller
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redovisas som en separat tillgång beroende på vilket som är lämpligt,
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är
förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och
tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat
värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former
av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen
under den period de uppkommer. Realisationsvinster och förluster beräknas
som differensen mellan försäljningssumman och tillgångens redovisade
värde. Förlust eller vinst redovisas i resultaträkningen.
Avskrivning beräknas enligt följande: 		
Fastighetsinventarier 				
Maskiner och andra tekniska anläggningar 		
Inventarier, verktyg och mätinstrument 		
Fordon och övriga inventarier 			
Byggnader och markanläggningar			

Antal år
10-20
5-15
3-10
5
12-30

2.7 Finansiella instrument
Finansiella tillgångar
IFRS 9 tillämpas vid klassificering och värdering av finansiella tillgångar.
Finansiella tillgångar i klassificeras enligt följande kategorier: finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen och finansiella
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen
är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades.
Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid
det första redovisningstillfället och omprövar detta beslut vid varje
rapporteringstillfälle. Koncernen innehar, förutom likvida medel, endast lån
och fordringar som är icke-derivata finansiella tillgångar med fasta eller
fastställbara betalningar som inte noteras på en aktiv marknad. De värderas
inledningsvis till verkligt värde. Alla tillgångar nedskrivningstestas.
2.8 Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre
månader. I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning
bland kortfristiga skulder. I kassaflödesanalysen för koncernen utgörs
likvida medel av kassa och banktillgodohavande enligt beskrivning ovan.
2.9 Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat
med reservering för värdeminskning. Kundfordringar i koncernen förväntas
betalas inom ett år eller tidigare varav de klassificeras som omsättningstillgångar. Normala betalningsvillkor uppgår till mellan 30 och 90 dagar.
2.10 Varulager
Varulagret består i huvudsak av Borrkronor, Kärnborrör och övrigt förbrukningsmaterial för borrning. Värdering görs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs
med först in - först ut metoden (FIFO), eller vägd genomsnittlig kostnad
(WAC), då denna är en god approximation av FIFO. Avsättningar görs
också för gamla, dåligt omsatta och inkuranta varor. I balansräkningen
reduceras det bokförda värdet på varulagret med motsvarande belopp.
2.11 Finansiella skulder
Bolaget tillämpar IFRS 9 och delar in finansiella skulder i två kategorier:
finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen och finansiella skulder som värderats till upplupet anskaffningsvärde. Koncernens
finansiella skulder, som är värderade till upplupet anskaffningsvärde, består
av: banklån, skulder avseende finansiell leasing och leverantörsskulder.
2.12 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Beloppen är
osäkrade och betalas oftast inom 30-60 dagar. Leverantörsskulder och
kortfristiga skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller
inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Skulderna redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.13 Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde
och eventuella skillnader mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbelopp redovisas i resultaträkningen fördelat
över låneperioden, med nominell ränta med hjälp av effektivräntemetoden.
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2.14 Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en aktuell förpliktelse, legal
eller informell, till följd av tidigare händelser och då det är sannolikt att en
utbetalning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess
värde går att mäta tillförlitligt. I de fall då företaget förväntar sig att en
gjord avsättning ska ersättas av utomstående, exempelvis inom ramen
för ett försäkringsavtal, redovisas denna som en separat tillgång, men
först när det är så gott som säkert att ersättningen kommer att erhållas.
Om tidvärdet är väsenligt ska den framtida betalningen nuvärdesberäknas. Beräkningen ska göras med hjälp av diskonteringsränta som speglar
kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn tagen till specifika risker
kopplade till åtagandet. Ökning av åtagandet på grund av tidsvärdet
redovisas som en räntekostnad. Bolaget har för närvarande inga åtagande
som ska redovisas som avsättningar.
2.15 Eget kapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto
efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
2.16 Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Huvuddelen av pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs
genom fortlöpande utbetalningar till fristående myndigheter eller organ
som administrerar planerna. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad i resultaträkningen när de uppstår.
Företaget har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är
betalda. Företaget har en förmånsbestämd pensionsplan, i form av Alecta,
som omfattar flera arbetsgivare. Kostnaden för ITP-planen uppgick under
året till 779 tkr (807 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.
Förmåner efter avslutad anställning
Koncernen har inga förmåner som utgår efter avslutad anställning.
Ersättningar vid uppsägning
Koncernen har, under räkenskapsåret eller tidigare, ej ingått sådana avtal
som innebär att en anställd vid uppsägning erhåller ersättning utöver
sedvanliga uppsägningsvillkor.
Bonusplan
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus, som beräknats
utifrån en formel som beaktar den vinst som kan hänföras till moderföretagets aktieägare efter vissa justeringar. Koncernen redovisar en
avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse
på grund av tidigare praxis.
2.17 Intäktsredovisning
Nettoomsättning
Vid intäktsredovisningen tillämpas IFRS 15. Intäkter innefattar det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda
varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet. Intäkter redovisas
exklusive mervärdesskatt, returer och rabatter samt efter eliminering av
koncernintern försäljning. Koncernen redovisar en intäkt när bolagets
åtagande enligt kundkontrakt infriats, och kontrollen över varan eller
tjänsten övergått till kunden. Koncernens försäljning av kärn-, geoservice
och raiseborrningstjänster är utformade enligt nedan:
1. M
 obilisering/Demobilisering: Fast pris som ska täcka förberedelser och
transport av utrustning och personal till och från arbetsplatsen.
2. U
 ppställning och flytt mellan borrhål: Offereras oftast på löpande
timkostnad vid kärnborrning, ofta fast kostnad vid raiseborrning. Kärnborrningskontrakt omfattar oftast ett antal hål medan raiseborrningskontrakt ofta är bara ett eller två hål.
3. Borrningspris per borrad meter: I borrmeterpriset ingår allt, förbrukningsmaterial, löner, kapitalkostnader, resor, logi, frakt m.m. Vid
kärnborrning är priset ofta stigande med djupet. Vid raiseborrning är
ofta borrmeterpriset uppdelat i pilothål och rymning. Pris per borrmeter sätts i teorin efter bergkvalitet, hårdhet, sprickighet, m m. Vid
osäkerhet kan bolaget förbehålla sig rätten att omförhandla priset om
bergkvalitén skiljer sig mycket från det förväntade.
4. G
 eoservice, pris per enhet som t.ex. mätpunkt, borrhålsmeter, meter
karterad borrkärna.
5. Ö
 vrigt arbete: Mätningar, cementering eller casing vid dåligt berg, provtagningar, väntetider m m debiteras löpande per timme. Debitering på löpande
räkning tillämpas oftare på geoservice än kärnborrning eller raiseborrning.

Av årets omsättning på 386 582 tkr (349 813 tkr) utgör 99 % (99 %)
försäljning av borrtjänster. Övrig försäljning består av förbruknings- och
tilläggsmaterial.		
Övriga intäkter Övriga intäkter består främst av återvunna kundförluster,
realisationsvinster för sålda materiella anläggningstillgångar, försäkringsersättningar och valutakursvinster.
Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
När värdet på en fordran i kategorin lånefordringar och kundfordringar har
gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med
den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa
upp diskonteringseffekten som ränteintäkt.
Utdelningsintäkt
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts.
2.18 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovisas
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder
där moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som
gjorts i självdeklarationen avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar
för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. Uppskjuten
skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar
och skulder och dess redovisade värden i koncernredovisningen. Den
uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av
en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller
skuld som inte är av rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som
har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna
skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag,
förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden inte
kommer att återföras inom skådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar
och - skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna
och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma
skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjektet eller olika
skattesubjektet, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.
2.19 Leasingavtal
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasinggivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar
som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasinggivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. Leasingavtal
av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som
finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing
i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och
nuvärdet av minimileaseavgifterna.
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och
finansiella kostnader för att uppnå en fast räntesats för den redovisade
skulden. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella
kostnader, ingår i balansräkningens poster övriga långfristiga räntebärande lån och kortfristiga räntebärande lån. Räntedelen i de finansiella
kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden
så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en
fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden.

2.20 Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av
moderföretagets aktieägare.

Not 3
Finansiell riskhantering

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisker (valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk
(se även not 18). Koncernen har en finansieringspolicy som godkänts av
bolagets styrelse. VD ansvarar för att beslutad policy efterlevs och CFO
har det operativa ansvaret för att hantera de finansiella riskerna.
Marknadsrisk
Med marknadsrisk menas risken för värdeminskning i finansiella instrument eller framtida kassaflöden från sådant instrument till följd av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisken delas upp i valutarisk, ränterisk
och prisrisk. Koncernens huvudsakliga risker
är valutarisk och ränterisk.
Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår
från olika valutaexponeringar, framför allt avseende euro.
Valutarisker uppstår genom framtida affärstransaktioner redovisade
tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.
Koncernen har ett antal innehav i utlandsverksamheter vilkas nettotillgångar exponeras för valutarisker. Valutaexponering som uppstår
från nettotillgångarna i koncernens utlandsverksamheter hanteras huvudsakligen genom upplåning i de berörda utländska valutorna.
Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10% i förhållande till euro med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat per
31 december varit 1 130 tkr (2017: 855 tkr) lägre/högre.
Ränterisk
Koncernen är låntagare och exponeras därför för en ränterisk. Ränterisk
innebär att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens
resultat och kassaflöden. Koncernen har lån, krediter samt leasingkontrakt som påverkas av en förändring i marknadsräntorna. En förändring i
marknadsränta med -/+ en procentenhet medför en resultatpåverkan för
räkenskapsåret, vid rörlig ränta, på ca +/- 664 tkr (2017: 524 tkr).
Kredit- och motpartsrisk
Kredit- och motpartsrisk avser risken att motparten i en transaktion inte
kan fullgöra sitt åtagande och därmed åsamkar koncernen en förlust.
Risken är begränsad då majoriteten av koncernens motparter är större
gruvföretag och anläggningskoncerner. För att begränsa risken används i
vissa fall betalningsgaranti (bankgaranti) eller krav på förskottsbetalning.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisk avser risken att ett företag får svårighet att fullgöra förpliktelser som sammanhänger med finansiella skulder som regleras med
kontanter eller annan finansiell tillgång. Koncernen har därför ett behov av
likvida medel. Genom att välja att placera de finansiella tillgångarna i en
blandning av likvida medel och värdepapper med en fungerade andrahandsmarknad minskas denna risk. Värdepapper kan även ha varierande
löptider och belopp för att
ytterligare öka möjligheterna till en flexibel hantering av finansiella
tillgångar.

Not 4
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar på
framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
behandlas nedan.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av över den period då de kommer
att generera intäkter, dvs. deras nyttjandeperiod. Längden på
nyttjandeperioden bedöms årligen. Om det finns en indikation på att en
tillgång har minskat i värde beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Koncernen har under perioden inte ändrat nyttjandeperioderna eller
bedömt att det funnits några indikationer på att någon materiell
anläggningstillgång skulle ha minskat i värde.
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov förelig-
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ger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs
i not 2.5. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar
måste vissa uppskattningar göras (not 15).
Avsättningar för osäkra fordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
det förväntade realiserbara värdet. En uppskattning för osäkra
fordringar som grundas på en objektiv utvärdering av alla utestående belopp görs vid årsslutet. Förluster knutna till osäkra fordringar
redovisas i resultaträkningen under övriga rörelsekostnader, se not 19.

Not 5
Segmentinformation

Styrelsen bedömer verksamheten både från ett geografiskt perspektiv och från produktionsansvars perspektiv. Styrelsen har fastställt att
operativ verksamhet i koncernens juridiska enheter utgör segement,
utifrån det land där enheten har sitt säte och ansvar för intäkter. Dessa
segment används för att fatta strategiska beslut. Styrelsen bedömer
rörelsesegmentens resultat baserat på ett mått som benämns EBITDA. I
segmentsredovisningen är effekterna av kostnader av engångskaraktär
från rörelsesegmentet, som exempelvis omstruktureringskostnader och
nedskrivning av goodwill, exluderade från segmentets EBITDA.

Segmentinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas, som lämnats till styrelsen för verksamhetsåret 2018 är
följande:
Nordics
Segmentens nettoomsättning (extern)
Rörelseresultat (EBITDA)

Avskrivningar

Sverige

Norge

Iberia

Americas

Totalt

165 279

7098

215 665

-1 460

386 582

44 624

1

19 853

-6 998

57 480

-5 489

-475

-25 389

Rörelseresultat (EBIT)

-19 425
25 199

1

14 364

-7 473

32 091

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar*

70 971

0

-23 132

-904

46 935

Segmentinformation för räkenskapsåret 2017 är följande:
Nordics
Segmentens nettoomsättning (extern)
Rörelseresultat (EBITDA)

Sverige

Norge

Iberia

Americas

Totalt

152 670

0

172 674

24 469

349 813

40 809

1

17 753

-1 822

56 741

-15 532

0

-6 319

-966

-22 817

Rörelseresultat (EBIT)

25 278

0

11 434

-2 788

33 924

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar*

27 850

0

26 099

-1 504

52 445

2018

2017

165 279

152 670

Avskrivningar

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

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

Nordics
Sverige
Norge
Iberia
Americas
Summa

7 098
215 665

172 675

-1 460

24 469

386 582

349 813

Not 6
Övriga rörelseintäkter
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2018

2017

Vinst sålda inventarier

0

0

Återvunna kundförluster

0

0

Övrigt

0

0

Summa

0

0

Not 7
Övriga externa kostnader
2018

2017

Reparation och underhåll

23 592

21 451

Underentreprenörer

25 553

9 020

Frakt, transport, resor och kostnader för fordon

20 356

31 244

Hyra av utrustning och maskiner

34 681

22 131

Övrigt

11 711

5 668

115 893

89 514

2018

2017

419

302

-

-

419

302

2018

2017

74

69

Summa

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

43

40

117

109

Not 9
Operationell leasing
Koncernen har ingått hyresavtal avseende lokaler, bilar och kontorsutrustning av operationell natur enligt följande:
Avgifter som förfaller

2018

2017

Inom ett år

3 173

4 074

Mellan ett och två år

1 762

3 364

150

1 207

4 514

3 640

Mellan två och tre år
Efter tre år
Årets hyresavgifter har uppgått till

Not 10
Medelantalet anställda
2018

2017

Medeltal anställda

varav män

Medeltal anställda

varav män

Sverige

121

117

93

90

Portugal

124

122

114

112

2

2

3

3

247

241

210

205

Finland

Chile
Norge

Summa
Moderbolaget

5

3

5

3

Övriga bolag

242

238

205

202

Summa

247

241

210

205

Könsfördelning i Koncernen för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare:		
		
2018
Styrelseledarmöter i moderföretaget

2017

Antal på balansdagen

varav män

Antal på balansdagen

varav män

5

5

4

4

5

5

5

5

10

10

9

9

Verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare (inklusive dotterföretag)
Summa
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Not 11
Löner och ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader

2018

2017

108 078

93 354

31 109

25 799

7 032

4 671

146 219

123 824

2018

2017

Styrelse och VD*

1 638

1 674

Övriga ledande befattningshavare

3 840

4 204

102 600

87 476

108 078

93 354

Summa

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

Övriga anställda

Sociala avgifter
Styrelse och VD

600

460

1 166

1 053

29 343

24 286

31 109

25 799

353

395

Övriga ledande befattningshavare

1 006

1 080

Övriga anställda

5 673

3 196

7 032

4 671

146 219

123 824

2018

2017

355

411

1 926

1 821

2 281

3 105

-1 910

-1 081

-869

-1 254

7

-34

-2 772

-2 369

Goodwill

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde

2 808

2 808

Övriga ledande befattningshavare
Övriga anställda

Pensionskostnader
Styrelse och VD

Summa
* Ersättningar till VD och styrelse specificeras i not 30

Not 12
Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter
-ränteintäkter på kortfristiga banktillgodohavanden
-utdelning från konkursbo SMOY OY
-valutakursdifferenser på finansiella tillgångar och skulder

873

Finansiella kostnader
-räntekostnader på skulder till kreditinstitut
-valutakursdifferenser på finasiella tillgångar och skulder
-skulder avseende finansiell leasing

Förvärv
Utgående bokfört värde
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0

0

2 808

2 808

Not 13
Skatter
2018

2017

-5 536

-5 135

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

-

-

-5 536

-5 135

-3 737

-3 784

Summa uppskjuten skatt

-3 737

-3 784

Inkomstskatt

-9 273

-8 919

2017

Procent

Summa aktuell skatt

Uppskjuten skatt (not 25)
Förändring av uppskjuten skatt

Nedan redovisas en avstämning av den effektiva skatten i koncernen.
Inga inkomstskatteeffekter är hänförliga till komponenter i Övrigt totalresultat.

2018

Procent

Resultat före skatt

31 600

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats

-6 952

-22,0%

34 660
-7 625

-22,0%

-500

-1,6%

-710

-2,0%

Skatteeffekter av:
Effekt av andra skattesatser för utländska bolag
Nedskrivning uppskjuten skattefordran tidigare år

-1 812

-5,7%

-568

-1,6%

Ej avdragsgilla kostnader

-9

0,0%

-16

0,0%

Ej skattepliktiga intäkter

0

0,0%

0

0,0%

-9 273

-29,3%

-8 919

-25,7%

Total skattekostnad

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är -29,3 procent. Skattesatsen inom koncernen är 22,0 procent. Skillnaden
mellan genomsnittliga och effektiva skattesatser framgår ovan.

Not 14
Resultat per aktie och utdelning per aktie
Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt
genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget. Inga
återköp av egna aktier har förekommit under åren 2018 eller 2017.
w
Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare
Resultat per aktier i kr
Antal aktier i tusental

2018

2017

22 327

25 741

0,50

0,58

44 600

44 600

Utdelning per aktie
Utdelning som betalades ut under 2018 och 2017 uppgick till 14 718 tkr (0,33 kr per aktie) respektive 13 380 tkr (0,30 kr per aktie). På bolagsstämman den 17 maj 2019 kommer en utdelning avseende räkenskapsåret 2018 på 0,35 kr per aktie, totalt 15 610 tkr, att föreslås. Den
föreslagna utdelningen har inte redovisats som skuld i dessa finansiella rapporter.
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Not 15
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

2018

2017

Ingående anskaffningsvärde

2 808

2 808

0

0

Utgående bokfört värde

2 808

2 808

Goodwill per kassagenererande enhet:

2018

2017

Drillcon Sverige

2 464

2 464

344

344

2 808

2 808

Förvärv

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 (marknadsvärderat). Uttrycket ger en nominell kalkylränta
efter skatt, vilket är det begrepp som normalt används på kapitalmarknaden. Den för Drillcon beräknade diskonteringsräntan (WACC)
uppgår till ca 12 % före skatt. Beräkningen av nyttjandevärde för de
kassagenererande enheterna är känslig för förändringar i antaganden
kring bland annat EBITDA,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

2018-12-31

2017-12-31

5 370

5 370

5 370

5 370

-1 532

-1 354

-179

-178

-1 711

-1 532

3 659

3 838

Inköp
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Maskiner och inventarier

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde

305 503

262 136

Årets omräkningsdifferenser

3 033

1 960

Inköp

80 800

53 216

Försäljning och utrangeringar

-36 892

-11 809

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

352 444

305 503

-176 616

-162 909

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

-1 327

-905

1 321

9 429

-25 211

-22 231

-201 833

-176 616

150 611

128 887

Av redovisat värde per 31 december 2018 avser 10 959 tkr (13 611 tkr) finansiella leasingavtal. Av årets inköp avser 0 tkr (5 014 tkr) finansiell
leasing.
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Not 17
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående balans anskaffningsvärde
Förvärv
Redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

100

100

0

0

100

100

Andelen i det finansiella instrumentet är ej väsentligt och det verkliga värdet har ej varit möjligt att uppskatta. Innehavet avser 474 aktier
(0,47%) av kapitalet i Minalyze AB, org nr 556815-0501.

Not 18
Finansiella instrument och finansiell riskhantering
Finansiell riskhantering inom koncernen
Bolagen är exponerat för ett antal finansiella risker som koncernen
hanterar inom ramen för den finansieringspolicy som godkänts av
styrelsen. Det övergripande målet är att ha en kostnadseffektiv
finansiering inom koncernen och hantera de finansiella riskernas
påverkan på koncernens resultat. Grunden för koncernens finansiella
strategi är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för drift
och utveckling. De främsta är riskexponeringarna för koncernen är
finansieringsrisk/likviditetsrisk, ränterisk i verkligt värde och i kassaflödet, valutarisk och kreditrisk. Bolagets finansieringspolicy styr alla
finansiella transaktioner inom koncernen.
Finansiella tillgångar och skulder
Det verkliga värdet på koncernens likvida medel, kundfordringar, le-

Finansiella instrument per kategori

31 december 2018

Värdering till
upplupet
anskaffningsvärde

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Verkligt
värde
via övrigt
totalresultat

verantörsskulder och finansiella skulder motsvarar i allt väsentligt det
bokförda värdet. Uppdelning av verkligt värde sker utifrån tre nivåer.
Nivå 1: enligt priser noterade på aktiv marknad för samma instrument. Drillcon har inga finansiella instrument i denna nivå.
Nivå 2: enligt direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte
inkluderas i nivå 1. Drillcon har inga finansiella instrument i
denna nivå.
Nivå 3: enligt indata som inte är observerbara på marknaden. I denna
nivå ingår andra långfristiga värdepappersinnehav.
Som räntesats för att bestämma verkligt värde på upplåning har
stibor 30 per sista december + 1,5 procentenhet använts vid diskontering. För finansiell leasing används stibor 30 + faktisk marginal på
leasingkontrakt.

Värde till
upplupet
anskaffningsvärde

100

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Summa
Ej finansiella Rapport över
tillgångar
finansiell
ställning
och skulder

100

100

100

93 354

93 354

93 354

Kundfordringar och andra fordringar
exklusive interimsfordringar
Likvida medel
Summa finansiella tillgångar

93 354
38 134
131 488

100

38 134

38 134

-

131 588

131 588

38 134

61 877

61 877

60 747

61 877

4 380

4 380

4 333

4 380

-

131 588

Upplåning exklusive skulder avseende
finansiell leasing
Skulder avseende finansiell leasing
Leverantörsskulder och andra skulder
exklusive interimsskulder
Summa finansiella skulder

-

-

66 733

66 733

66 733

132 990

132 990

131 813

66 733
-

132 990
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Finansiella instrument per kategori

31 december 2017

Kund- och
låne
fordningar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Finansiella
tillgångar
som kan
säljas

Övriga
finansiella
skulder

100

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Summa
Ej finansiella Rapport över
tillgångar
finansiell
ställning
och skulder

100

100

100

Kundfordringar och andra fordringar
exklusive interimsfordringar

86 036

86 036

86 036

86 036

Likvida medel

30 351

30 351

30 351

30 351

-

116 487

116 487

44 269

44 269

43 247

44 269

8 175

8 175

7 987

8 175

Summa finansiella tillgångar

116 387

100

-

116 487

Upplåning exklusive skulder avseende
finansiell leasing
Skulder avseende finansiell leasing
Leverantörsskulder och andra skulder
exklusive interimsskulder
Summa finansiella skulder

-

-

52 768

52 768

52 768

105 212

105 212

104 002

52 768
-

105 212

Not 19
Kundfordringar och osäkra fordringar
Kreditrisk - förfallna betalningar
Tidsanalys på kundfordringar som är förfallna men inte nedskrivna
< 30 dagar
30 - 90 dagar

2018-12-31

2017-12-31

10 487

5 536

3 160

3 069

91 - 180 dagar
> 180 dagar
Kundfordringar förfallna till betalning

857
5 432

3 487

19 079

12 949

5 527

3 554

19

324

0

0

Reservering för osäkra kundfordringar
Ingående reservering för befarade förluster
Omräkningsdifferens av reservering
Återvunna kundförluster
Befarade och konstaterade förluster
Summa

1 649
5 546

5 527

I dotterbolaget Iberia finns en nettofordran om ca 500 tEUR där kunden är i dröjsmål med betalning. Åtgärder har vidtagits i avsikt att säkra
betalning men det är fortfarande oklart när och om full betalning kan erhållas. I bokslutet har 502 tEUR reserverats.

Not 20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror

2018-12-31

2017-12-31

254

388

1 204

879

Försäkringar
Upplupna intäkter
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Övriga poster

2 414

1 658

Summa

3 872

2 925

Not 21
Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande:
2018-12-31

2017-12-31

Kassa och bank

38 134

30 351

Summa

38 134

30 351

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 2012

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 31 december 2013

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 31 december 2014

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 31 december 2015

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 31 december 2016

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 31 december 2017

44 600

1 784

92 158

93 942

Per 31 december 2018

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 2017

27 444

Årets resultat

25 741

Betald utdelning avseende 2016

-13 380

Per 31 december 2017

39 806

Per 1 januari 2018

39 806

Årets resultat

22 327

Betald utdelning avseende 2017
Per 31 december 2018

-14 718
47 416

Not 24
Reserver
Omräkningsreserver
Per 1 januari 2017
Valutakursdifferenser, koncernen
Per 31 december 2017

Summa
-130
1 035
905

Valutakursdifferenser, koncernen

1 533

Per 31 december 2018

2 438

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

överavskrivning
Per 1 januari 2017

7 573

298

7 871

Redovisas i resultaträkning

2 752

1012

3 764

0

0

0

10 325

1 310

11 635

2 398

1052

3 450

0

0

0

12 723

2 362

15 085

Redovisas i totalresultat
Redovisat direkt i eget kapital
Redovisas i totalresultat
Valutakursdifferenser
Per 31 december 2017

Redovisas i resultaträkning
Redovisas i totalresultat
Redovisat direkt i eget kapital
Valutakursdifferenser
Per 31 december 2018

Not 26
Upplåning

Ränta, %

Redovisat
värde

Förfallodagar
Inom ett år

Två till fem år

Mer än fem år

Skulder till kreditinstitut

2,97%

61 877

25 389

35 578

910

Skulder finansiell leasing

2,23%

4 380

4 380

66 257

29 769

35 578

910

tkr

Summa

Banklånen förfaller fram till 2019 enligt ovan och löper med en genomsnittlig ränta på 2,97 % per år (2017: 2,56 % per år), baserat på
rådande räntenivåer per sista december. Koncernen har lån i SEK och
EUR. Totalt belopp inklusive ränta som förfaller till betalning, är med

oförändrad genomsnittlig ränta, 29 769 tkr inom ett år, 35 578 tkr
mellan två och fem år och 910 tkr förfaller om mer än fem år. Beloppen är värderade till verkligt värde. För verkligt värde på upplåning se
not 18.

Not 27
Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 4 556 tkr (4 470 tkr) varav 0 tkr (0 tkr) är utnyttjad. I beloppet ingår krediter i
EUR som uppgår till 200 TEuro. Genomsnittlig ränta uppgår till ca 1,6 %.
Not 28
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Övriga poster
Summa

34

2018-12-31

2017-12-31

26 253

25 378

2 251

2 300

28 504

27 678

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:
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

2017-12-31

2017-12-31

1 000

1 000

63 950

63 950

Spärrat konto
Finansiell leasing

10 959

13 611

Summa

75 909

78 561

Bankgaranti

0

0

Summa

0

0

Eventualförbindelse

Not 30
Transaktioner med närstående
Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare
Till styrelsen ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. För 2018 uppgick arvodet till totalt 510 tkr (400
tkr). Därav har styrelsens ordförande erhållit 170 tkr (160tkr), och
övriga ledamöter, exklusive VD, 340 tkr (240 tkr). Fördelningen per
ledamöter för 2018 är Carl Östring (ordförande) 170 tkr, Mikael Berglund 85 tkr, Krister Magnusson 85 tkr, Per-Erik Lindström 85 tkr och
Tore Nilsson 85 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 2018 uppgick till 1 600
tkr (1 520 tkr) varav 400 tkr (380 tkr) avser rörlig del. Kostnader

för pensionsförsäkringar till VD uppgår till 353 tkr (395 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
16 % (14 %). Inköp uppgår till 32 % ( 29 %).

Not 31
Innehav i joint venture
Koncernens har ett 50 procentigt innehav i joint venture företaget Deilmann-Haniel & Drillcon Iberia ACE, vars tjänster avser schaktrenoveringar. Följande belopp ingår i koncernens balans- och resultaträkning och utgör koncernens innehav av tillgångar och skulder samt försäljning
och resultat.
2018

2017

106

329

106

329

0

0

604

248

-604

-248

0

0

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Skulder
Kortfristiga skulder
Nettotillgångar
Intäkter
Kostnader
Årets resultat

Det finns inte några eventualförpliktelser som härrör från koncernen i detta joint venture. Inte heller har joint venture några eventualförpliktelser.
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Not 32
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga händelser av vikt har inträffats efter räkenskapsårets utgång

Not 33
Förändring av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten
Kassaflödes
påverkande
förändringar
IB2018

Ej kassaflödespåverkande förändringar
Förändr. i
verkligt värde

Valutakurs
differenser

UB2018

Långfristiga skulder

36380

10269

46 649

Kortfristiga skulder

16064

3544

19 608

Summa

52444

13813

66 257

Moderföretagets resultaträkning
Not
Nettoomsättning

2

2018-01-01

2017-01-01

-2018-12-31

-2017-12-31

12 452

12 615

12 452

12 615

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

6

-4 570

-2 866

4,5

-6 669

-6 133

9

-13

-14

-11 252

-9 013

1 200

3 602

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

7

7 717

10 250

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

2 281

1 606

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

10

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat*

11

-900

-423

9 098

11 433

10 298

15 035

5 183

3 456

15 481

18 491

-1 709

-1 812

13 772

16 679

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

2018-12-31

2017-12-31

9

13

26

12,13

20 343

20 343

12

100

100

20 456

20 469

52 621

49 863

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar

0

0

1 170

746

53 791

50 609

6 584

6 677

Summa omsättningstillgångar

60 375

57 286

Summa tillgångar

80 831

77 755

1 784

1 784

42 508

42 508

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

11 622

9 661

Årets resultat

13 772

16 679

Summa fritt eget kapital

67 902

68 848

Summa eget kapital

69 686

70 632

5 336

2 746

279

319

2 685

1 525

359

372

Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

38

14

2 486

2 161

5 809

4 377

80 831

77 755

Moderföretagets förändring i eget kapital
Aktiekapital

Ingående balans per 1 januari 2017

1 784

Överkurs
Balanserad
fond vinst och årets
resultat
50 823

Årets förändring vid omräkning av utlandsverksamheter
Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt
mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare

67 333

0

0

67 333

50 823

14 726
16 679

16 679

1 784

50 823

31 405

84 012

-8 315

-5 065

-13 380

1 784

42 508

26 340

70 632

1 784

42 508

26 340

70 632

13 772

13 772

1 784

42 508

40 112

84 404

-14 718

-14 718

1 784

42 508

25 394

69 686

Utdelning avseende 2016
Utgående balans per 31 december 2017

14 726

1 784

Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare

Summa eget
kapital

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt
mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare

Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare

Utdelning avseende 2017
Utgående balans per 31 december 2018
Antalet aktier uppgår till 44 600 000 st med ett kvotvärde på 4 öre per aktie.

Se koncernens not 22.
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Moderbolagets rapport över kassaflödet
Not

2018-01-01

2017-01-01

-2018-12-31

-2017-12-31

1 200

3 602

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

13

14

Erhållen ränta

2 281

1 606

-900

-423

-549

-24

2 045

4 775

-3 182

-10 546

272

388

-865

-5 383

15 490

16 452

Kassaflöde från investeringsverksamheten

15 490

16 452

Utdelning till moderföretagets aktieägare

-14 718

-13 380

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-14 718

-13 380

-93

-2 311

Likvida medel vid årets början

6 677

8 988

Likvida medel vid årets slut

6 584

6 677

Betald ränta
Betald inkomstskatt

11

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i dotterföretag

12

Erhållen utdelning från dotterbolag

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Årets kassaflöde
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Noter till moderföretagets årsredovisning
Not 1
Grundval för utarbetandet
Årsredovisningen för moderföretaget, Drillcon AB (publ), har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för
juridiska personer. RFR 2 anger att moderföretaget i sin årsredovisning ska tillämpa International Financial Reporting Standards
(IFRS) sådana den antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt
inom ramen för 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 rapporterans titlar samt uppställningsformer.

Not 2
Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen i moderföretaget för 2018 består till 100 % (2017 100%) av försäljning av administrativa tjänster till koncernföretag.
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
2018

2017

Intäkter från administrativa tjänster

12 452

12 615

Summa

12 452

12 615

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:

Intäkter från administrativa tjänster - Sverige

2018

2017

7 392

7 392

Intäkter från administrativa tjänster - Norge
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Intäkter från administrativa tjänster - Portugal

2 773

2 862

Intäkter från administrativa tjänster - Sydamerika

2 287

2 325

12 452

12 615

Summa

Not 3
Övriga intäkter
Inga övriga intäkter har erhållits under 2018 eller 2017.
Not 4
Medeklantalet anställda
2018

Medelantal anställda

2017

Totalt

varav män

Totalt

varav män

5

3

5

3
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Könsfördelning i moderbolaget för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare:
2018
Antal på

2017
varav män

balansdagen
Styrelseledarmöter i moderföretaget

5

Antal på

varav män

balansdagen
5

4

4

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

2

2

2

2

Summa

7

7

6

6

2018

2017

Löner och andra ersättningar

4 641

4 210

Sociala avgifter

1 483

1 393

Not 5
Löner och ersättningar till anställda

Pensionskostnader

908

887

Summa

7 032

6 490

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

2018

2017

1 753

1 674

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda

2 888

2 536

4 641

4 210

Sociala avgifter
Styrelse och VD

474

460

Övriga anställda

1 009

933

1 483

1 393

400

395

Pensionskostnader
Styrelse och VD
Övriga anställda

Summa

508

492

908

887

7 032

6 490

2018

2017

226

125

226

125

Not 6
Ersättning till revisorerna
Revisionsarvode
Ernst & Young
Revisionsuppdrag
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Not 7
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag

2018

Utdelning SMOY i konkurs

2017
704

Utdelning från dotterföretag

7 717

9 546

Summa

7 717

10 250

Det helägda dotterbolaget Suomen Malmi Oy försattes i konkurs den 28 dec 2015. Andelarna skrevs då ner till 0 kr. Utdelning från konkursboet
återfördes 2017.

Not 8
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

2018

Ränteintäkter
Ränteintäkter från koncernbolag

2017
1

355

351

Valutavinst på finansiella tillgångar och skulder

1 926

1 254

Summa

2 281

1 606

Räntekostnader och liknande resultatposter

2018

2017

-77

-51

Valutaförluster på finansiella tillgångar och skulder

-823

-372

Summa

-900

-423

2018-12-31

2017-12-31

333

333

333

333

-307

-293

-13

-14

-320

-307

13

26

2018

2017

Räntekostnader

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

Lämnade koncernbidrag
Mottagna koncernbidrag

-2 694
7 773

8 896

Avsättning periodiseringsfond

-2 590

-2 746

Summa bokslutsdispositioner

5 183

3 456
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Not 11
Skatter
Skatter

2018

2017

-1 709

-1 812

Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat
Justeringar avseende tidigare år

-

-

-1 709

-1 812

2018

2017

Redovisat resultat före skatt

15 481

18 491

Skatt enligt gällande skattesats

-3 406

-4 068

1 698

2 255

-1

-2

-1 709

-1 812

2018-12-31

2017-12-31

20 343

20 343

-

-

20 343

20 343

2018-12-31

2017-12-31

100

100

Summa aktuell skatt

Nedan visas en fördelning av den aktuella skatten:

Skatteeffekt från tidigare år

3

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Redovisad skattekostnad

Not 12
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Ingående balans anskaffningsvärde
Nedskrivning aktier och andelar
Förvärv
Redovisat värde
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående balans anskaffningsvärde
Förvärv
Redovisat värde

0

0

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

Bokfört
värde

Eget
kapital

Årets
resultat

Drillcon Scandinavia AB

100%

100%

8 000

4 000

8 132

-37

Drillcon Drilling Equipment AB

100%

100%

1 000

15 100

15 283

Drillcon Iberia SA

100%

100%

12 500

1 112

28 265

11 301

Drillcon Americas SpA

100%

100%

1 000

10

-12702

-8393

Drillcon Norway AS

100%

100%

1 000

Summa

121

120

20 343

39 098

2 871

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:
Organisationsnummer

Säte

Drillcon Scandinavia AB

556090-6272

Nora, Sverige

Drillcon Drilling Equipment AB

556912-3242

Nora, Sverige

Drillcon Iberia SA
Drillcon Americas SpA
Drillcon Norway AS
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503 263 265

Braga, Portugal

76.616.303-3

Santiago, Chile

994 420 062

Moss, Norge

Not 14
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31

2017-12-31

2 226

2 001

260

160

2 486

2 161

2018-12-31

2017-12-31

-

-

2018-12-31

2017-12-31

Borgensåtagande för koncernföretag i Sverige

30 407

18 045

Borgensåtagande för koncernföretag i Portugal

2 056

1 970

32 463

20 015

Upplupna personalkostnader
Övriga poster
Summa

Not 15
Ställda säkerheter
Avseende dotterbolags skulder hos kreditinstitut
Spärrat konto
Summa

Not 16
Eventualförpliktelser
Avseende dotterbolags skulder hos kreditinstitut

Summa

Not 17
Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står (kr):

Överkursfond

42 507 733

Balanserade vinstmedel

11 622 251

Årets resultat

13 772 498

Totalt

67 902 482

Styrelsen föreslår att det fria egna kapitalet disponeras enligt följande:
Överkursfond

42 507 733

Balanserade vinstmedel

9 784 749

Utdelning till aktieägarna (0,35 kr per aktie)

15 610 000

Totalt

67 902 482

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2019-05-17 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 resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Nora 2019-04-16

Carl Östring
Styrelsens ordförande

Per-Erik Lindström
Styrelseledamot

Patrik Rylander
VD och koncernchef

Tore Nilsson
Styrelseledamot

Mikael Berglund
Styrelseledamot

Per Westin
Personalrepresentant

Krister Magnusson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits
2019-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 2018-01-01 – 2018-12-31.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
18–45 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredo-visningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning
per den 31 december 2018 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 2018 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
ändamåls-enliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredo-visningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
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 på fel.
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 tillämpas 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse
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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 fel 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 felaktigheter i årsredo-visningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
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 fel, 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.
•d
 rar 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 revisions
bevisen, 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.
•u
 tvärderar 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 av
seende 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 informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de 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
2018- 01- 01 – 2018-12-31 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 räkenskapsåret.
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
ändamåls-enliga 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 förvaltningen
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. Den
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.

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 styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örebro i maj 2019
Ernst & Young AB

Jonas Bergström
Auktoriserad revisor

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,
årsredovis-ningslagen eller bolagsordningen.
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