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VERKSAMHETEN

Det här är Nordisk Bergteknik
Koncernen Nordisk Bergteknik består av
flera ledande bolag i Sverige och Norge.
Verksamheten är indelad i två affärsområden:
Berg och Grund som kompletterar varandra
väl och vi strävar efter att vara en ledande
leverantör inom vår branch.
KONCERNEN BESTÅR IDAG av nio operationella bolag med
geografisk närvaro i både Sverige och Norge. Vi tar uppdrag
över hela Sverige och Norge och har totalt 278 medarbetare.
Våra kunder är både privata och publika men slutkunden utgörs
i majoritet av den offentliga sektorn.
MILJÖ OCH SÄKERHET är av största vikt i vårt arbete.
Vår personal är välutbildad och följer gällande miljö- och
säkerhetskrav. Vi är också stolta över att ha en av de största
och mest moderna maskinparkerna i världen för vår bransch.
Något som inte bara gör oss effektiva utan också ger många
miljömässiga fördelar i vårt arbete.
BOHUS

BERGSPRÄNGNING AB
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Vår verksamhet
Inom Berg tillhandahåller vi tjänster såsom borrning, sprängning och
förstärkning. De flesta uppdrag utförs inom affärsområdena infrastruktur,
entreprenader, bergtäkter och gruvor ovan jord.
Inom Grund utför vi pålning, spontning och grundförstärkning, men även
grundvattensänkning, injektering och jordspikning. Uppdragen utförs
huvudsakligen inom infrastruktur, nybyggnation och fastighetsutveckling.

Berg

Grund

Infrastruktur

Pålning

Borrning och sprängning i
infrastrukturprojekt

Pålning för att säkerställa
en stabil och tillförlitlig grund

Entreprenader

Spontning

Borrning, sprängning och förstärkning i
känsliga områden såsom i stadskärnor

Spont förhindrar att vatten och
jord tränger in i ett konstruktionsområde

Täkter

Grundförstärkning

Borrning och sprängning för krossning och
återförsäljning (t.ex. betong och grus)

Pålning för att stoppa eller
förhindra att byggnaden sjunker

Gruvor ovan jord

Övriga tjänster

Ovan-markborrning för att
bryta malm från berg

Grundvattensänkning,
injektering och jordspikning
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Historiska årtal
1966

1991

Vestfold Fjellboring
grundas i norska Sandefjord av
Odd Andersen. Sedermera
övertaget av familjen Røed från
1988

1965

Norrbottens Bergtekniks
grundare Wolgan
Karlsson går som borr- och
spränglärling med sin pappa

6
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2004

Verksamheten omsätter
ca 5 MSEK

1970

Berghanteringen utvecklas med
samhällsutbyggnaden av vattenkraft
som drivande faktor. Handhållna
borrmaskinerna ersätts av
borrvagnar och fler företag
etableras inom branschen

Norsk
Fjellsprengning grundas

1993

Sogndalen
Fjellsprenging grundas

s

VERKSAMHETEN

2010

Nuvarande VD Andreas
Christoffersson tillträder som VD.
Norrbottens Bergteknik
omsätter ca 50 MSEK

2007

Fjellsprenger grundas

2016

2017

Vestfold Fjellboring
och Norsk Fjellsprengning
förvärvas

Nordisk Bergteknik bildas
– Pegroco Invest träder in

2019

Pålab, Hyrcon, Bohus Bergspränging
m.fl. förvärvas och koncernen blir
norra Europas största helhetsaktör
inom grundläggning och berghantering

2018

Sogndalen Fjellsprenging
och Fjellsprenger
förvärvas
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Våra koncernbolag
Norrbottens Bergteknik
Norrbottens Bergteknik är ett ledande
företag inom berghantering med erfarenhet
sedan mitten av 1960-talet. Bolaget har
verksamhetsbas i Norr- och Västerbotten.
Kärnkompetensen är borrning, sprängning och bergförstärkning.
Norrbottens Bergteknik arbetar med projekt inom till exempel
entreprenader, infrastruktur, vindkraft, stadsutveckling, malmbrytning
vid gruvor ovan jord, samt vid ny- eller tillbyggnad av fastigheter och
byggnader. En stadigt växande del är uppdrag i bergtäkter och dagbrott.
Uppdragen utförs i alla typer av miljöer, alltifrån områden med
naturen som enda granne till befolkade städskärnor. Till kunderna
hör bland annat alla de stora totalentreprenörerna i Sverige.
Under de senaste åren har företaget utvecklats med stor drivkraft,
framtidstro och med en kraftig tillväxt.

Norrbottens Bergteknik
Segment: Berg Sverige
Årlig omsättning: 300 MSEK
Antal medarbetare: ca: 70 st
VD: Andreas Christoffersson
Grundades: 1960-talet

Bohus Bergsprängning
Bohus Bergsprängning erbjuder
helhetslösningar inom bergsprängning och
berghantering. Bolaget är en ledande aktör i
västra Sverige med bas i Bohuslänska Hedekas.
Företaget är verksamt sedan 1990-talet och man är
specialister inom ovanjordssprängning och utför alla typer av
bergsprängningsuppdrag. Bolaget utför också bergarbeten
såsom bergschakt ovan och under jord, skutknackning,
förstärkning, rensning, spräckning och vajersågning.
Kunderna finns inom branscherna mark och anläggning samt
infrastruktur. Företagets ryggrad är större infrastrukturprojekt,
vindparker, industri- och handelsetableringar samt bergtäkter.
Bohus Bergsprängning utför även mindre uppdrag som
sprängning för husgrunder och vatten och avlopp.
8

NORDISK BERGTEKNIK AB | ÅRSREDOVISNING 2019

Bohus Bergsprängning
Segment: Berg Sverige
Årlig omsättning: 130 MSEK
Antal medarbetare: ca: 40 st
VD: Robert Andreasson
Grundades: 1990

VERKSAMHETEN

Hyrcon
Hyrcon levererar berghanteringstjänster
med basen i jämtländska Hoting. Bolaget
kompletterar Nordisk Bergtekniks
geografiska täckning väl i mellansverige.
Hyrcon har en trogen kundbas samt lång och bred erfarenhet
av berghantering med fokus på borrning och sprängning.
Uppdragen utförs i alla typer av miljöer och bolaget har den
senaste tiden upplevt en ökad efterfrågan och stark tillväxt.

Hyrcon
Segment: Berg Sverige
Årlig omsättning: 20 MSEK
Antal medarbetare: ca 10 st
VD: Mikael Rungdahl Sundqvist
Grundades: 2007

Pålab
Pålab erbjuder helhetslösningar inom
grundläggning med fokus på pålning,
spontning och grundförstärkning. Bolaget är
baserat i Kungälv strax utanför Göteborg.
Till tjänsteutbudet hör även injektering, jordspikning och
grundvattensänkning. Sedan 2003 har Pålab utfört tusentals
grundläggningsarbeten och miljontals pålningsmeter. Det
har gjort företaget till marknadsledande i Skandinavien inom
injekteringspålning samt positionerat Pålab i framkant inom
flera andra av sina expertområden.

Pålab
Segment: Grund Sverige
Årlig omsättning: 200 MSEK
Antal medarbetare: ca: 50 st
VD: Björn Peterson
Grundades: 2003

Kunderna finns inom branscherna bygg- och fastighet, markoch anläggning samt infrastruktur. Företaget har en väletablerad
organisation med ett 50-tal medarbetare och ett 20-tal
maskiner.
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Vestfold Fjellboring AS
Med över 50 år i branschen är Vestfold
Fjellboring idag marknadsledande inom
berghantering i Norge. Bolaget är baserat i
Vestfold, Sandefjord, strax 11 mil söder om Oslo.
Vestfold Fjellboring utför all typ av borrning, sprängning
och bergförstärkning. Bolaget är specialist på stora projekt
och arbetar över hela Norge med bland annat de största
totalentreprenörerna som kunder.
Uppdrag utförs inom bland annat infrastruktur, entreprenader,
industri- och handelsetableringar, bergtäkter och stadsutveckling.
Företaget tar uppdrag framförallt i Norge och Sverige, men man
har även arbetat på andra kontinenter såsom i Afrika och Asien.
Vestfold Fjellboring är sedan 1998 certifierat enligt ISO 9001.

Vestfold Fjellboring AS
Segment: Berg Norge
Årlig omsättning: 130 MSEK
Antal medarbetare: ca 50 st
Koncernchef: Oddbjørn Røed
VD: Kenneth Svendsen
Grundades: 1966

Songdalen Fjellsprenging AS
Songdalen Fjellsprenging levererar
berghanteringstjänster i Norge sedan 25 år
tillbaka. Bolaget är baserat i Kristiansand med
särskilt geografiskt fokus på norska Sørlandet.
Songdalen Fjellsprenging utför alla typer av sprängningsarbeten
med borrning, sågning, sprängning, och bergförstärkning.
Uppdragen spänner alltifrån små uppdrag för privatpersoner
till stora och komplicerade projekt för nationella entreprenörer
och den offentliga sektorn. Den huvudsakliga verksamheten är i
norska Agder, men bolaget utför även uppdrag över hela landet.
10
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Songdalen Fjellsprenging AS
Segment: Berg Norge
Årlig omsättning: 70 MSEK
Antal medarbetare: ca 30 st
VD: Trond Werner Ø Johnsen
Grundades: 1991

VERKSAMHETEN

Norsk Fjellsprengning AS
Segment: Berg Norge
Årlig omsättning: 50 MSEK
Antal medarbetare: ca 25 st
VD: Marius Haugen
Grundades: 2004

Norsk Fjellsprengning AS
Norsk Fjellsprengning erbjuder borrning och
sprängning med bas i Kongsberg. Bolaget
inriktar sig särskilt på små och mellanstora
projekt i stor-Oslo regionen.
Norsk Fjellsprengning utför borrning, sågning, sprängning och
bergförstärkning åt både privata, kommersiella och offentliga
aktörer.
Uppdragen utförs huvudsakligen i projekt inom infrastruktur,
mark- och anläggningsentreprenader samt industri- och
handelsetableringar.

Fjellsprenger AS
Segment: Berg Norge
Årlig omsättning: 15 MSEK
Antal medarbetare: 7 st
VD: Ronald Ødegård
Grundades: 2007

Fjellsprenger AS
Fjellsprenger utför tjänster inom borrning och
sprängning med bas i Kongsberg utanför Oslo.
Bolaget tar uppdrag inom borrning och sprängning både
åt privata och kommersiella aktörer och har en särskild
specialisation på mindre projekt såsom för den norska
hyttemarknaden.
NORDISK BERGTEKNIK AB | ÅRSREDOVISNING 2019
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Året i korthet

278

725,3

Fulltidsanställda

KONCERNEN
jan-dec
2019

jan-dec
2018

Intäkter

725 268

519 113

Justerad EBITDA1

101 606

66 286

96 339

66 286

Justerad EBITDA1 %

14,0%

12,8%

EBITDA %

13,3%

12,8%

Belopp i TSEK

EBITDA

Totala intäkter per segment

Justerad EBIT2

45 957

23 316

EBIT

37 290

23 316

Justerad EBT3

15 986

11 321

5 139

11 321

21%

24%

454 991

177 943

EBT

1

Justerad soliditet (eget kapital inkl.
efterställda ägarlån)
Nettoskuld4

101,6
14,0%

MSEK justerad EBITDA

justerad EBITDA marginal
12
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Finansiella nyckeltal

Justerat för jämförelsestörande poster under perioden hänförliga till bolagets upptagning av företagsobligation.
Justerat för jämförelsestörande poster under perioden hänförliga till bolagets upptagning av företagsobligation
och avskrivningar.
3
Justerat för jämförelsestörande poster under perioden hänförliga till bolagets upptagning av företagsobligation,
avskrivningar och tilläggsköpeskilling i samband med förvärv.
4
Exkluderar efterställda ägarlån.

MSEK totala intäkter 2019

VERKSAMHETEN

Antal projekt per segment

1036
Antal projekt
under 2019

Tio största projektens andel av omsättningen

3,5 miljoner
borrmeter
NORDISK BERGTEKNIK AB | ÅRSREDOVISNING 2019
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Minst fem år när gruvan expanderar

Norrbottens
Bergteknik
fördubblar
borrproduktionen i
Aitik

Nordisk Bergtekniks dotterbolag, Norrbottens Bergteknik, har
fått ett flerårigt och omfattande borrningsuppdrag för Boliden i
Aitikgruvan. Kontraktet är bolagets största avtal hittills.

S

trax 15 mil sydöst om Gällivare ligger Aitik, ett av de mest produktiva
koppardagbrotten i världen. Norrbottens Bergtekniks kontrakt med Boliden löper
på fem år, med option på ytterligare två år.

-Det här uppdraget känns väldigt roligt att ta hand om. Vi breddar oss inom
gruvsektorn, får vara med i Bolidens utveckling av Aitik de närmaste åren och avtalet

14
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Foto: Lars deWall

ger oss möjligheten att investera i
nya D65 XLF-riggar från Epiroc som
vi är först med i världen att använda,
berättar Lasse Melin, arbetschef.

”Den som har längst erfarenhet
har borrat i nästan 30 år!”
Lasse Melin, arbetschef, Norrbottens Bergteknik AB

Omfattande gruvverksamhet
Aitik är Sveriges största koppardagbrott och en av Europas största koppargruvor. Här
bryts malmfyndigheter dygnet runt av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver.
Arbetet i Aitik sker med några av världens största maskiner. Bland dem finns bergtruckar
som väger 570 ton med last, där bara hjulet är fyra meter i diameter och grävmaskiner
NORDISK BERGTEKNIK AB | ÅRSREDOVISNING 2019
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”Vi kommer på
sikt att gå djupare
än gruvans
lägstanivå som
idag är 450
meter”

som rymmer upp till 45 kubikmeter berg i
skoporna. Maskinerna körs av nästan lika
många kvinnor som män, vilket gör Aitik till en
av världens mest jämställda gruvor. Med över
700 anställda är Aitik dessutom den största
privata arbetsgivaren i Gällivare kommun.

God vana från dagbrott

Fakta
Aitikgruvan

Ägs av: Boliden

Grundades: 1968
Antal anställda (Boliden): 700
medarbetare
Typ av gruva: Dagbrott.se
n

lide

o
b450
Gruvdimensioner:
meter
lla:
ä
K 1km bred
djup, 3km lång och

Här bryts: Koppar, guld och
silver
Lasse Melin, arbetschef,
Norrbottens Bergteknik AB

Norrbottens Bergteknik har lång
erfarenhet av att arbeta i
dagbrott genom uppdrag i
Björkdalsgruvan.
– Vi har med oss ett par
medarbetare som arbetat
i Björkdal och rekryterar
dessutom åtta man som
sedan tidigare borrat i
Aitik. Den som har längst
erfarenhet har borrat i
nästan 30 år, berättar Lasse.

Fördubblat takten
Produktionstakten är hög.
Målet är 350 000 borrmeter
per år vilket är närmast en
fördubbling av antalet meter
som tidigare borrats årligen i Aitik.
Ökningen beror på Bolidens utvidgning

Foto: Lars deWall

Aitikgruvan, där det bryts koppar, guld och silver.
16
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”Avtalet ger oss möjligheten
att investera i nya D65 XLFriggar från Epiroc som vi
är först med i världen
att använda!”
Andreas Christoffersson, VD,
Norrbottens Bergteknik AB

Foto: Stefan Berg

Bild ovan och till höger: Bergtruckar med en däckdiameter på fyra
meter används för att transportera bergmassor. Tillsammans med
last väger de 570 ton.

Norrbottens Bergtekniks
maskinriggar i Aitik:
4 st Epiroc D65 XLF
2 st Epiroc C50
4 st Epiroc T35
1 st Sandvik DX780
och utveckling av Aitik.
– För konturborrningen använder vi DTH-teknik och borrar
hål med diametrarna 150 mm och 165 mm. Arbetet sker på
varierande nivåer i gruvan och baseras på Bolidens planering.Vi
kommer på sikt att gå djupare än gruvans lägstanivå som idag
är 450 meter, säger Lasse.

Många människor och maskiner

En av Norrbottens Bergtekniks nya D65 XLF-riggar från Epiroc
under arbete i Aitikgruvan

För att klara takten finns ett stort antal maskiner och
medarbetare på plats. I skrivande stund arbetar ett 20-tal
medarbetare med borrning. För konturborrningen kommer ett
tiotal medarbetare att arbeta i skift. Norrbottens Bergteknik
har idag en egen etablering i Aitik och kan framöver ytterligare
öka resurserna om det behövs.
NORDISK BERGTEKNIK AB | ÅRSREDOVISNING 2019
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VD har ordet

Vårt starkaste
verksamhetsår hittills

År 2019 var Nordisk Bergtekniks bästa verksamhetsår hittills och vi står idag finansiellt starka
med en välfylld orderbok. Projektportföljen är bred och till största del exponerad mot långsiktiga
infrastrukturprojekt med offentlig sektor som slutkund. I ljuset av den rådande situationen där
coronaviruset påverkar ekonomin, är vi relativt förskonade med prioriterade uppdrag. Samtidigt
ger vår goda flexibilitet i organisationen möjlighet att anpassa oss till förändrade situationer.

U

nder det gångna året förvärvades flera
bolag som utvecklade koncernens ställning
på marknaden. I början på året breddade
vi vårt tjänsteutbud till att också innefatta
grundläggning genom att förvärva det
välrenommerade bolaget Pålab. En viktig byggsten i vårt arbete
med att bli en heltäckande leverantör till våra kunder.
Genom Pålab etablerade koncernen också en närvaro inom
grundläggning på Västkusten, vilket gav fotfäste i ett betydande
område för framtida grundläggningsarbeten i Sverige.
På Bergsidan förstärkte vi våra resurser och geografiska närvaro
med tre kompletterande förvärv: Hyrcon; ett jämtländskt bolag
med bred erfarenhet av berghantering, Bergförstärkningsgruppen;

18
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ett lokalt bolag med specialistkompetens inom sitt område, och
Bohus Bergsprängning; ett väletablerat bolag med betydande
verksamhet på Sveriges västkust.
I juni 2019 emitterade vi en företagsobligation om totalt 300
miljoner kronor för att stödja vår tillväxtresa. Obligationen möttes
av stort intresse av från investerare och i december emitterade
vi ytterligare 100 miljoner kronor inom ramen för den befintliga
obligationen.
Under 2019 tecknade Norrbottens Bergteknik också avtal med
Boliden om arbete i Aitikgruvan. Avtalet är bolagets största hittills och
löper fram till mitten av 2025 med möjlighet till två års förlängning.
Även inom segmentet Berg Norge har nya, betydelsefulla projekt
startats, däribland vindkraftsparken Øyfjellet i Mosjön.

VERKSAMHETEN

NORDISK BERGTEKNIK AB | ÅRSREDOVISNING 2019
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Minskad aktivitetsnivå men fortsatt stabil
efterfrågan
Trots turbulenser inom världsekonomin, såsom Brexit och
USA:s handelskrig, och trots att den svenska ekonomin står
inför nya utmaningar, lägger Nordisk Bergteknik ett starkt 2019
bakom sig. Med ödmjukhet kan vi konstatera att vårt affärsläge
i dagsläget fortsatt är starkt, våra bolag har goda orderböcker
för det kommande året.
Effekten av coronaviruset till trots så har vi inte upplevt ett
större negativt utslag på efterfrågan av våra tjänster, men
bolagets aktivitetsnivå har i viss mån minskat, bland annat på
grund av en högre andel sjukskrivningar bland personal än
normalt och att underleverantörer påverkats. Till exempel
har det visat sig svårare att få tag på reservdelar i tid till våra
maskiner efter Coronavirusets utbrott.

Komplexitet i marknadsläget framåt
Därmed inte sagt att rådande epidemi inte kommer skapa
ytterligare hinder och förseningar som kan komma att påverka
oss. Oundvikligen speglas framtiden av många osäkerheter
just nu, vilket kräver ökad lyhördhet och försiktighetsåtgärder
för att styra våra bolag rätt under stormen. Situation för
affärsläget på längre sikt är i nuläget komplex.
I nuvarande läge är Nordisk Bergteknik lindrigt drabbat,
men vid en större och mer långsiktig lågkonjunktur
är konsekvenserna för koncernen mer svårbedömda.
Vi följer noggrant utvecklingen av Coronaviruset och
ser över hur det kan påverka vår verksamhet. För att
säkerställa vår operationella kontinuitet ser vi också över
beredskapsplaneringen och de åtgärder som kan komma att
krävas vid olika scenarion.

Till det positiva hör att det i både Sverige och Norge
investeras mycket inom infrastruktur. Den svenska regeringen
gav nyligen Trafikverket klartecken för att under 20202022 starta bygget av 14 investeringsåtgärder i pågående
infrastruktursatsningar. På många håll har vi också stora
pågående projekt som våra bolag är delaktiga i, till exempel
Bohus Bergsprängnings arbete i det Västsvenska paketet.

Hög säkerhetsnivå och god arbetsmiljö
Vi arbetar med och investerar kontinuerligt i
säkerhetsrelaterade delar av vår verksamhet och kan se att
engagemanget resulterar i färre olyckor.
Vi håller ständigt vår utrustning modern, vilket har lett till att
vi nu erbjuder absolut världsledande arbetsmiljö för en del av
våra borrvagnsförare, där maskinoperatörer kan arbeta med
fjärrstyrda maskiner i en skyddad arbetsmiljö, fri från buller och
vibrationer.

Starkt finansiellt resultat
Med ett mycket produktivt år bakom oss kan vi konstatera
ökade intäkter om 40% jämfört mot föregående år (MSEK
519,1 till MSEK 725,3). Utöver det har rörelseresultatet (EBIT)
ökat med 60% jämfört mot föregående år (MSEK 23,3 till
MSEK 37,3).
Den epidemiska situationen till trots, ser jag ändå fram emot
ett 2020 där vi på Nordisk Bergteknik kan fortsätta med
kontinuerliga förbättringsarbeten och positiv tillväxtanda.

ANDREAS CHRISTOFFERSSON
VD, NORDISK BERGTEKNIK AB
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[borrkrona]

Vid bergsborrning används borrkronor, bland annat med ytskikt av
coromant, ett av världens hårdaste stål. En borrkrona kan slipas flera
gånger under borrprocessen och räcker vanligtvis till ett par hundra
meters borrning. Under 2019 förbrukade Nordisk Bergteknik över
6,600 borrkronor.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Nordisk Bergteknik AB (publ.) är moderbolag i koncernen
Nordisk Bergteknik med verksamhet inom berghantering
och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning,
sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och
grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst
verksamma i Sverige och Norge.

Nordisk Bergteknik är ett dotterbolag till Pegroco Invest AB,
organisationsnummer 556727-5168, med ett totalt ägande om
90,4 % varav direkt ägande om 86,1 % och indirekt om 4,3 %.

I februari 2019 förvärvades 100% av aktierna i Pålab Holding
AB samt 100% av aktierna i GeO Pålen AB. Bolagen förvärvades
för totalt 180 MSEK varav en tilläggsköpeskilling om maximalt
25 MSEK som är beroende av den finansiella utvecklingen i
Pålab under 2019 till 2023.
I februari 2019 tecknades också avtal om förvärv av 100% av
aktierna i Hyrcon Bergsprängning AB för 2,75 MSEK. Bolaget
konsoliderades från och med 1 juli 2019.
I juni 2019 emitterade Nordisk Bergteknik företagsobligationer
om 300 MSEK.
i

I december emitterade bolaget ytterligare 100 MSEK inom
ramen för den befintliga obligationen.
I december förvärvades alla aktier i Bohus Bergsprängning AB med
en omsättning senaste räkenskapsåret om 129,0 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsperiodens utgång
I slutet av Q1 2020 har Nordisk Bergteknik genom
dotterbolaget Pålab Holding sålt 84 % av aktierna i Pålab
Fastighets AB. Transaktionen är villkorad med godkännande
av bolagstämmorna i Nordisk Bergteknik och i Pegroco Invest.
Transaktionen genomförs när villkoren är uppfyllda.
Utbrottet av Corona, Covid 19, har under första kvartalet
2020 spridit sig i hela världen. Högst sannolikt kommer viruset
att ha en indirekt finansiell påverkan på Bolagets verksamhet,
men denna är i nuläget svår att uppskatta. Ledningen i Nordisk
Bergteknik med dotterbolag arbetar löpande med att fånga
upp agera på eventuella indikationer som påverkar Bolagets
situation.
Potentiella finansiella effekter kan bli intäktsbortfall vid
stillestånd i projekt, merkostnader till följd av situationen, ökad
NORDISK BERGTEKNIK AB | ÅRSREDOVISNING 2019

Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande
period föregående år inom parantes):
Januari – december 2019

• Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 96,3
(66,3).
• Rörelseresultat uppgick till 37,3 (23,3).
Ökningarna jämfört med föregående år inom omsättning och
resultatmått hänförs till genomförda förvärv och organisk tillväxt.

Väsentliga händelser 2019

24

Finansiellt resultat

• Intäkter uppgick till 725,3 (519,1).

Ägarförhållanden

I augusti 2019 förvärvades 100% av aktierna
Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB för 2 MSEK.

rörelsekapitalbindning genom längre betalningsvillkor samt ökat
varulager av försiktighetsskäl.

Koncernens balansräkning
samt kassaflöde
Koncernens tillgångar och skulder har under året ökat
huvudsakligen till följd av emittering av obligation om totalt 400
miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgår till 76,4 (2,0). Bohus Bergsprängning som förvärvades i
december 2019 ingår i balansräkningen per 2019-12-31.
Obligationsvillkoren innehåller en kovenant för kvoten
nettoskuld / EBITDA som maximalt får uppgå till 4,75.
Nettoskulden uppgår till 454 991 TSEK och EBITDA till 141 092
TSEK, båda beräknade enligt obligationsvillkorens definitioner,
vilket ger kvoten 3,22 per 31 december 2019.

Framtidsutsikter
Verksamheten i koncernen Nordisk Bergteknik bygger till stor
del på utvecklingen inom samhällsutbyggnad och infrastruktur.
Med bakgrund av senaste tidens händelser, covid-19, så finns
uppenbara osäkerheter i marknaden. Tillgänglig information
från myndigheter och statliga verk indikerar på att de påbörjade
större infrastrukturprojekt fortsätter enligt planering samt
att planerade framtida projekt kommer påbörjas även om
tidsmässiga osäkerheter råder. Med bakgrund av ovanstående
finns en tillförsikt i Bolaget om att verksamheten framåt
fortsätter i stort enligt plan även om påverkan finns av covid-19.

Personal och organisation
Vid årets utgång hade koncernen 278 anställda fördelat enligt nedan;
Berg Norge

Berg Sverige

Grund

Moderbolag

107

119

50

2
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Flerårsjämförelse
Nyckeltal koncern
Belopp i TSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat efter skatt

2019

2

20161

510 044

236 823

129 007

96 339

66 286

26 330

14 540

37 290

23 316

6 076

8 982

-2 028

8 279

1 544

5 752

21%

24%

17%

-

8%

11%

12%

13%

80 167

46 305

38 857

11 125

Soliditet
Eget kapital

20171

710 383

Justerad soliditet2

1

2018

Siffror 2016 och 2017 baserade på tidigare redovisningsprinciper
Justerad soliditet inklusive ägarlån och tilläggsköpesskillingar

Ökningen i nettoomsättning mellan åren är hänförlig till både organisk tillväxt och genomförda förvärv.
energieffektivitet samt hålla sig uppdaterade kring väsentliga miljöfrågor.

Resultatdisposition

Ett exempel på det pågående miljöarbetet är koncernens kontinuerliga
investeringar i nya maskiner och ny teknologi. Maskinparken i Nordisk
Bergteknik är idag en av de modernaste i branschen.

Belopp i TSEK
Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst
Överkursfond
Årets resultat
Summa

7 200
67 478
-23 370
51 309

Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres

51 309

Användning av finansiella
instrument
I dotterbolagen förekommer fakturering och inköp i annan
valuta en bolagens redovisningsvaluta. Vid valutaexponering
så görs en analys om det finns naturlig valutasäkring inom
koncernen eller så görs en terminssäkring enligt Bolaget policy.

Hållbarhetsrapportering
Nordisk Bergteknik upprättar enligt Årsredovisningslagen (ÅRL)
6 kap 10 § inte någon lagstadgad hållbarhetsrapport. Pegroco
Invest AB upprättar hållbarhetsrapport för koncernen där
Nordisk Bergteknik ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns
tillgänglig på Pegroco Invest AB:s hemsida; http://pegrocoinvest.
com/sv/rapporter/.

Miljöpåverkan
Nordisk Bergteknik har genom sina dotterbolag verksamhet som är
tillstånds- och anmälningsskyldig enligt miljöbalken.
Enligt Nordisk Bergtekniks policy ska alla bolag eftersträva att
reducera negativ påverkan på miljön genom att efterleva gällande
lokal miljölagstiftning, eftersträva en sund resurshantering och

Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
En investering i Bolagets obligation innefattar olika risker. Flera faktorer påverkar, eller kan påverka, Bolagets verksamhet både direkt
och indirekt. Nedan beskrivs, utan någon inbördes ordning faktorer
som anses vara väsentliga, men utan att vara uttömmande, riskfaktorer och betydande omständigheter som anses vara väsentliga för
Bolagets verksamhet och framtida utveckling.
Entreprenadbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer, t.ex. allmän, global eller nationell konjunkturutveckling, tillväxt, sysselsättningsutveckling, antalet infrastrukturprojekt, regionalekonomisk utveckling, befolkningstillväxt, inflation och
förändrade räntenivåer. Det finns en risk att en eller flera av dessa
faktorer utvecklas i en för Bolaget negativ riktning.
Kompetens och personalförsörjning
Entreprenadverksamhet är till en hög grad en serviceverksamhet
med personalen som framgångsfaktor. Konkurrensen om personal
är hög och för att uppnå tillväxt och lönsamhet krävs god personalförsörjning. Nordisk Bergteknik arbetar för att vara en attraktiv
arbetsgivare och ser möjligheter att bredda rekryteringsbasen.
Entreprenad och projektledningsrisk
Nordisk Bergteknik arbetar i huvudsak med pålning, spontning,
borrning samt losshållning av berg vilket utgör en risk för civilrättsliga eftergifter till följd av brott mot miljölagstiftning, personskador,
skador på omgivning och byggnader samt ekonomisk skada. Enligt
svensk och norsk lag har verksamhetsutövaren ett strikt ansvar för
skador på omgivningen.
Nordisk Bergteknik prioriterar att lämna anbud med identifierade
risker som är hanterbara och kalkylerbara. Olika kontraktsformer
NORDISK BERGTEKNIK AB | ÅRSREDOVISNING 2019
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och samarbeten med kunder medför att olika risker kan hanteras.
Genom Nordisk Bergtekniks projektselektering, anbudsprövning
och verksamhetsstyrningssystem motverkas dessa operativa risker.
Verksamheten kräver flertalet tillstånd och licenser
Bolagets verksamhet kräver flertalet tillstånd och licenser kopplat
till losshållning av berg samt hantering och transport av sprängmedel. Vissa av tillstånden är produktspecifika och tidsbegränsade.
Om bolagets tillstånd eller licenser dras in eller inte kan förnyas
som förväntat, kan bolaget inte utföra sitt dagliga arbete.
Säkerhetsrisker
Bolagets verksamhet innehåller riskfyllda moment, exempelvis
losshållning av berg, verktyg och maskiner som kräver rätt handhavande och lyft av tunga element. Nordisk Bergteknik arbetar
systematiskt med att förhindra och minimera risker samt eliminera
olyckor för att förverkliga vår nollvision och för att skapa en säkerhetskultur, där alla reagerar och agerar på brister i arbetsmiljön och
på felaktiga eller farliga beteenden.
Produktionsstyrning
Ineffektiv material- och energianvändning orsakar onödigt höga
produktionskostnader och koldioxidutsläpp. Volatila väderförhållanden som ökad nederbörd eller hög värme kan leda till förseningar i projekt, materialskador och svåra arbetsförhållanden.
Nordisk Bergteknik arbetar för att minska utsläpp och öka resurseffektiviteten genom att eftersträva hög flexibilitet vid planeringen
av arbetet för att anpassa arbetet efter rådande väderförhållanden.
Bolaget gör också kontinuerliga uppgraderingar av maskinparken för
att ta del av utvecklingen mot mer effektiva maskiner med lägre
utsläpp.
Valutarisk
Förändringar i valutakurserna mellan framförallt NOK och SEK riskerar att påverka Nordisk Bergtekniks resultaträkning, balansräkning
och kassaflöden negativt. Effekten är till viss del begränsad eftersom
bolagets norska verksamhet både har intäkter och kostnader i NOK.
Refinansieringsrisk
Refinansieringsrisk utgör risken för att finansieringsmöjligheterna
är begränsade och/eller att kostnaden är högre när förfallande
obligation ska refinansieras.
Nordisk Bergteknik följer utvecklingen på finans- och räntemarknaden kontinuerligt och ser i dagsläget inte att refinansieringsrisken
utgör någon finansiell risk av väsentlig påverkan.

26
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Finansiella rapporter
Koncernens totalresultat i sammandrag

Belopp i TSEK
Nettoomsättning

Not

jan-dec
2019

jan-dec
2018

Övriga rörelseintäkter

4
5

710 383
14 885

510 044
9 069

Summa intäkter

3

725 268

519 113

7
6,8

-161 841
-467 087

-114 445
-338 382

96 339

66 286

-59 049

-42 970

37 290

23 316

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
(EBITDA)
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

11,14

Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella intäkter

9

336

Finansiella kostnader

9

-32 487

-11 994

5 139

11 321

Skatt på årets resultat

-7 167

-3 042

Årets resultat

-2 028

8 279

-2 921

7 858

893

810

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska
verksamheter

1 242

-410

Övrigt totalresultat för perioden

1 242

-410

Summa totalresultat för perioden

-785

7 869

Resultat före skatt

Årets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat

Avrundning kan skilja summerande siffror åt något
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Koncernens rapport över finansiell ställning - [1/2]

Belopp i TSEK

Not

31 dec
2019

31 dec
2018

1 jan
2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar

12

1 370

-

-

Goodwill

12

235 341

91 406

89 173

236 711

91 406

89 173

Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar

14

81 400

27 305

31 812

Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

11

19 069

19 472

22 835

11

282 045
382 514

126 380
173 158

82 238
136 885

-

2

-

23

1 101

432

-

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

37

513

30

1 138

947

30

620 362

265 511

226 088

22 648

12 258

7 881

-

1 559

2 397

22 648

13 817

10 278

132 347

108 177

48 967

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter

15

Pågående arbeten för annans räkning
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

17

Fordringar hos koncernföretag

180

80

-

Skattefordringar

7 817

2 918

845

Avtalstillgångar

51 511

22 697

20 871

8 276

8 595

1 411

11 027

5 306

5 904

211 158

147 772

77 998

182 369

9 165

12 950

416 175

170 753

101 226

1 036 538

436 265

327 314

Övriga kor tfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

19
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Koncernens rapport över finansiell ställning - [2/2]
Belopp i TSEK

Not

31 dec
2019

31 dec
2018

1 jan
2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

21

Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital
Varav innehav utan bestämmande inflytande

630

123

65 026

27 750

113

711

-531

-121

13 799
80 167

18 962
46 305

38 865
38 857

1 301

1 144

-

31 144

17 676

14 823

-

-

5 329

392 400

-

-

167 991

182 924

115 980

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatt

23

Avsättningar
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut

22

Leasingskuld

14

Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder

23

Summa långfristiga skulder

59 283

26 776

30 987

82 269

44 607

26 866

62 247
795 334

13 262
285 245

16 562
210 547

22 843

23 656

56 899

50 104

35 553

714

340

282

4 426

-

511

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

22

13 112

Leasingskuld

14

22 993

Leverantörsskulder
Skulder till moderbolag
Skatteskulder
Avtalsskulder

13 747

-

-

Övriga kor tfristiga skulder

25

28 537

10 999

5 921

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

20 609
161 037

20 429
104 715

11 986
77 910

1 036 538

436 265

327 314

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Avrundning kan skilja summerande siffror åt något
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Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Belopp i TSEK

Not

Ingående balans per 1 januari 2018 enligt
tidigare redovisningsprinciper

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Summa eget
kapital

113

28 181

-121

10 683

38 856

-

-

-

-

-

Ingående balans per 1 januari 2018 enligt IFRS

113

28 181

-121

10 683

38 856

Ingående balans per 1 januari 2018

113

28 181

-121

10 683

38 856

-

-3 421
-

-410

8 279
-

-3 421
8 279
-410

-

-

-410

8 279

7 869

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

10

2 990

-

-

3 000

Summa transaktioner med aktieägare

10

2 990

-

-

3 000

Utgående balans per 31 december 2018
Varav innehav utan bestämmande inflytande

123
-

27 750
-

-531
-

18 962
-

46 305
1 144

Ingående balans per 1 januari 2019

123

27 750

-531

18 962

46 305

-

-

1 242

-2 627
-2 028
-

-2 627
-2 028
1 242

-

-

1 242

-4 655

-3 412

Transaktioner med aktieägare
Utdelning minoritetsägare
Nyemission
Fondemission

35
473

-745
38 020
-

-

-35
-473

-745
38 020
-

Summa transaktioner med aktieägare

508

37 275

-

-508

37 275

Utgående balans per 31 december 2019

630

65 026

711

13 799

80 167

-

-

-

-

1 301

Effekt av övergång till IFRS

Justering förvärvsanalyser
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för perioden

Justering ingående balans
Periodens resultat
Övrigt totalresultat

1

Summa totalresultat för perioden

Varav innehav utan bestämmande inflytande
1

Aktiekapital

Balanserat
resultat
inklusive
periodens
resultat

Justering för ändrad beräkningsmodell avseende IFRS 16
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Koncernens kassaflöde i sammandrag

Belopp i TSEK

Not

jan-dec
2019

jan-dec
2018

37 290

23 316

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar

30

59 049

42 970

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

30

-3 914

-3 512

Erhållna räntor

293

269

Betalda räntor

-32 445

-12 263

Inkomstskatt

-11 374

-3 042

48 899

47 737

479

-3 539

Ökning/minskning av rörelsefordringar

14 167

-69 775

Ökning/minskning av rörelseskulder

12 880

27 618

Summa förändring av rörelsekapital

27 525

-45 695

Kassaflöde från den löpande verksamheten

76 425

2 042

-1 370

-2 233

-61 618

-79 243

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitel
Ökning/minskning av varulager

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-181 007

-917

-243 995

-82 394

38 020

3 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Kapitaltillskott

3 000

-

-744

-

302 495

66 130

-1 316

7 755

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

341 455

76 885

Periodens kassaflöde

173 884

-3 466

9 165

12 950

Utdelning minoritet
Ökning/minskning av lån
Ökning/minskning av övriga långfristiga skulder

Minskning/ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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-680

-319

182 369

9 165

FINANSIELLA RAPPORTER

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i TSEK
Nettoomsättning

Not

jan-dec
2019

jan-dec
2018

3

9 133

5 794

-4 159

-457

6

-14 247

-5 395

-9 272

-58

-115

-

-9 388

-58

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
(EBITDA)
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från andelar I koncernföretag
Finansiella poster (netto)
Resultat efter finansiella poster
Erhållet koncernbidrag
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat

-

9 220

-23 983

-5 873

-33 371

3 290

10 000

3 840

-23 371

7 130

-

10

-23 370

7 139

Avrundning kan skilja summerande siffror åt något
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag - [1/2]
Belopp i TSEK

Not

31 dec
2019

31 dec
2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

384 363

Fordringar hos koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar

12

134 876

69 167

-

453 530

134 876

1 370

-

1 370

-

208

-

208

134 876

455 109

134 876

15 456

13 140

-

-

Övriga kor tfristiga fordringar

492

700

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

143

-

16 091

13 840

119 594

1 961

Summa omsättningstillgångar

135 685

15 801

SUMMA TILLGÅNGAR

590 794

150 677

Summa immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

Avrundning kan skilja summerande siffror åt något
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag - [2/2]
Belopp i TSEK

Not

31 dec
2019

31 dec
2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

630

123

67 478

29 493

7 200

535

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare

-23 370

7 139

51 939

37 290

392 400

-

95

33 919

82 269

47 689

Långfristiga skulder
Obligationslån

22

Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder

24

Summa långfristiga skulder

59 797

13 262

534 561

94 869

117

15 008

-

-

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder

1 206

673

Skulder till koncernföretag

890

1 588

Skatteskulder

168

-

Övriga kor tfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26

45

119

1 868

1 130

4 294

18 518

590 794

150 677

Avrundning kan skilja summerande siffror åt något
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Moderbolagets förändringar i eget kapital i sammandrag
Bundet eget kapital

Belopp i TSEK

Not

Ingående balans per 1 januari 2018

Aktiekapital

Fritt eget kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat
inklusive
periodens
resultat

Summa eget
kapital

113

26 503

-

535

27 151

-

-

-

7 139
-

7 139
-

-

-

-

7 139

7 139

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

10

2 990

-

-

3 000

Summa transaktioner med aktieägare

10

2 990

-

-

3 000

Utgående balans per 31 december 2018
Varav minoritetsandel

123

29 493

-

7 674

37 290
-

Ingående balans per 1 januari 2019

123

29 493

-

7 674

37 290
-23 370

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för perioden

Periodens resultat
Övrigt totalresultat

-

-

-

-23 370

-

-

-

-

-

-

-

-

-23 370

-23 370

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Fondemission

35
473

37 985
-

-

-473

38 020
-

Summa transaktioner med aktieägare

508

37 985

-

-473

38 020

Utgående balans per 31 december 2019
Varav minoritetsandel

631

67 478

-

-16 169

51 940
-

Summa totalresultat för perioden
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Moderbolagets kassaflöde i sammandrag
Belopp i TSEK

Not

jan-dec
2019

jan-dec
2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)

-9 388

-58

Avskrivningar

30

115

-

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

30

-

168

-23 983

-5 873

-

-

-33 255

-5 763

Finansiella poster
Inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitel
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar

10 066

-9 732

Ökning/minskning av rörelseskulder

44 886

-1 474

Summa förändring av rörelsekapital

54 952

-11 206

Kassaflöde från den löpande verksamheten

21 697

-16 969

-1 370

-

-

-

-284 074

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Utdelning från koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

9 220
-285 444

9 220

38 020

3 000

-

3 840

343 360

-2 458

-

4 751

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

381 380

9 133

Periodens kassaflöde

117 633

1 384

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Koncernbidrag
Ökning/minskning av lån
Ökning/minskning av övriga långfristiga skulder

Minskning/ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

1 961
119 594

745
-168
1 961
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Noter
Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”), org nr 559059-2506 är ett moderbolag
registrerat i Sverige och med säte i Göteborg med adress Östra Hamngatan 52, 411 08
Göteborg, Sverige.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom
parantes avser jämförelseperioderna.

Not 1
Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper
koncernen i de fall som anges nedan:

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat
anges.

Resultat- och balansräkning följer Årsredovisningslagens
uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital
följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla
de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i
benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende
finansiella intäkter och kostnader och eget kapital.

1.1 Grund för rapporternas upprättande

än

Uppställningsformer

Koncernredovisningen för Nordisk Bergteknik har upprättats
i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner, samt International Financial
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations
Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU.

Andelar i dotterföretag

Denna årsredovisning är Nordisk Bergteknik första som upprättas
i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har upprättats enligt
anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell information har
räknats om från den 1 januari 2018 vilket är datum för övergång
till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare
tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter
omräkningen har haft på rapporter över totalresultat och eget
kapital redogörs för i not 31.

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat
i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre
än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar
redovisas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av koncernens redovisningsprinciper.
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer
och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att
moderbolaget i årsredovisning för den juridiska personen tillämpar
samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i
koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa
RFR 2. Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till
RFR 2 har inte haft några effekter på resultat- och balansräkningen,
eget kapital eller kassaflöde för moderföretaget.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av moderföretagets redovisningsprinciper.
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Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag
för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.

Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument
värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder
kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att
innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Dock måste moderbolaget tillämpa nedskrivningsreglerna i IFRS
9 och vid varje balansdag bedömer moderföretaget om det finns
någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången
bedöms vara bestående. Nedskrivning för räntebärande finansiella
tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena
diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta.
Nedskrivningsbeloppet för övriga finansiella anläggningstillgångar
fastställs som skillnaden mellan det redovisade värdet och det
högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader
och nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på
företagsledningens bästa uppskattning).

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, oavsett om
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

NOTER

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
1.1.1 Nya standarder och tolkningar som ännu inte har
tillämpats av koncernen
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som publicerats men ännu
inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på
koncernen.
1.2 Koncernredovisning
1.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande
inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras
för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget
och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande
i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från
och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med
den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens
rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som
koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och
de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även
verkligt värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse
om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och
övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till
verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv
för förvärv, avgör koncernen om innehav utan bestämmande
inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde
eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av
det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår och
redovisas i koncernens rapport över totalresultat.
Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala
köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav utan
bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde
på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om köpeskillingen är
lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar,
redovisas mellanskillnaden direkt i periodens resultat.
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader
på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och
förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som
är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna
för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
1.3 Segmentsrapportering
Nordisk Bergteknik har identifierat två rörelsesegment, Berg och
Grund. Omsättning rapporteras per segment på ett sätt som
överensstämmer med den interna rapportering som lämnas
till koncernens ledning och styrelse. Högsta beslutsfattande

organ är koncernens ledningsgrupp som också är den funktion
som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av
rörelsesegmentens resultat. Nordisk Bergtekniks verkställande
direktör utgör koncernens högste verkställande beslutsfattare och
ingår i koncernledningen.
1.4 Omräkning av utländsk valuta
1.4.1 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som
funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den
valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive
enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används
svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta
och koncernens rapportvaluta.
1.4.2 Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av
sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
rörelseresultatet i rapporten över totalresultat.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida
medel redovisas i rapporten över totalresultat som finansiella
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och – förluster
redovisas i posten ”Övriga rörelsekostnader” respektive ”Övriga
rörelseintäkter” i rapporten över totalresultat.
1.4.3 Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har
en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till
koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och
en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens
funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska
kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter
och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas
till svenska kronor till den genomsnittskurs som förelegat vid
varje transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår
vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt
totalresultat.
1.5 Intäktsredovisning
En intäkt redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda
varan eller tjänsten. Grundprincipen är att koncernen redovisar en
intäkt på det sätt som bäst speglar överföringen av kontrollen av
den utlovade varan eller tjänsten till kunden. Denna redovisning i
koncernen sker med hjälp av en femstegsmodell som appliceras
på alla kundkontrakt;
• Identifiera kontraktet med kunden
• Identifiera de olika prestationsåtagandena i kontraktet
• Fastställa transaktionspriset
• Fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden
• Redovisa en intäkt när ett prestationsåtagande uppfylls
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller
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kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens
löpande verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt
och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.
Nedan framgår de redovisningsprinciper som koncernen tillämpar
avseende koncernens tjänster.
1.5.1 Försäljning av tjänster
Koncernen tillhandahåller tjänster till både fast och rörligt pris
inom en rad olika tjänsteområden såsom borrning, sprängning
och pålning. Intäkten från de levererade tjänsterna redovisas i den
period de tillhandahålls. För avtal till fast pris, redovisas intäkten
baserat på hur stor andel av den totala överenskomna tjänsten
som levererats under räkenskapsåret då kunden erhåller och
utnyttjar tjänsterna vid samma tidpunkt. Detta avgörs baserat på
faktiskt nedlagt arbete jämfört med totalt förväntat arbete för
uppdragets fullgörande.
Uppskattningar
gällande
intäkter,
kostnader
eller
färdigställandegraden av projekt revideras om omständigheterna
förändras. Ökningar eller minskningar i bedömda intäkter eller
kostnader som är beroende på en ändrad uppskattning redovisas
i rapporten över totalresultat i den period som omständigheterna
som gav anledning till revisionen blev kända för ledningen.
I fastprisavtal betalar kunden det överenskomna priset vid
överenskomna betalningstidpunkter. Om tjänsterna som
Nordisk Bergteknik levererat överstiger betalningen, redovisas
en avtalstillgång. Om betalningarna överstiger de levererade
tjänsterna, redovisas en avtalsskuld.
1.5.3 Ränteintäkter
Ränteintäkter
intäktsredovisas
effektivräntemetoden.

med

tillämpning

av

1.6 Leasing
Koncernen som leasetagare
Koncernens leasingavtal består i huvudsak av nyttjanderätter
avseende lokaler och inventarier. Leasingavtalen redovisas som
nyttjanderätter med motsvarande leasingskuld den dagen som
den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen.
Korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande
tillgången har ett mindre värde undantas. Då detta är den första
rapporten enligt IFRS har samtliga nyttjanderätter värderats till
leasingskuldens värde vid övergångstidpunkten.
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av leasingskuld
och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden ska fördelas över
leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett
belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive
period redovisade skulden.
Leasingperioden fastställs som den icke uppsägningsbara perioden
tillsammans med både perioder som omfattas av en möjlighet
att förlänga leasingavtalet om leasetagaren är rimligt säker på
att utnyttja det alternativet, och perioder som omfattas av en
möjlighet att säga upp leasingavtalet om leasetagaren är rimligt
säker på att inte utnyttja det alternativet.

Koncernens leasingskulder redovisas till nuvärdet av koncernens
fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter). Köpoptioner
inkluderas i avgifterna om det är rimligt säkert att dessa kommer
nyttjas för att förvärva den underliggande tillgången. Straffavgifter
som utgår vid uppsägning av leasingavtalet inkluderas om
leasingperioden återspeglar att leasetagaren kommer att utnyttja
en möjlighet att säga upp leasingavtalet. Leasingbetalningarna
diskonteras med leasingavtalets implicita ränta om denna räntesats
lätt kan fastställas, annars används koncernens marginella låneränta.
Koncernens nyttjanderätter redovisas till anskaffningsvärde
och inkluderar initialt nuvärdet av leasingskulden, justerat för
leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet
samt initiala direkta utgifter. Återställningskostnader inkluderas i
tillgången om det identifierats en motsvarande avsättning avseende
återställningskostnader. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det
kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd.
1.7 Ersättningar till anställda
1.7.1 Kortfristiga ersättningar
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära
förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom
12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga
skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när
skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna
utförs av de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse avseende
ersättningar till anställda i balansräkningen.
1.7.2 Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet.
Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser
att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande
eller tidigare perioder.Avgifterna redovisas som kostnad i periodens
resultat i den takt de intjänas genom att de anställa utfört tjänster
åt företaget under perioden.
1.8 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt.
Skatt redovisas i rapporten över totalresultat, 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.
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt
gällande skattesats. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis
av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag
är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer
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 på alla temporära skillnader som
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uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen.
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår
till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt
redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som
utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte
är ett 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.

ner till det beräknade restvärdet över den beräknade
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det
redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive
Övriga rörelsekostnader i rapporten över totalresultat.

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 skattesubjekt eller olika skattesubjekt,
där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.
1.9 Immateriella tillgångar
1.9.1 Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar avser förvärvade tillgångar som
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. Dessa immateriella tillgångar består av:
• Programvara

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över de immateriella
tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder. Goodwill och
immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod skrivs
inte av men prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart
indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har
minskat i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av
från det datum då de är tillgängliga för användning.
1.10 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången och bringa den på plats och i skick för att
utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är
lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska
förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma
koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på
ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas bort från
balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll
redovisas som kostnader i rapporten över totalresultat under den
period de uppkommer.
Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde

Nyttjandeperioderna är som följer:
• Nedlagda utgifter på annans fastighet 		

3-10 år

• Maskiner, inventarier, verktyg och installationer

3-10 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje
rapportperiods slut och justeras vid behov.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess
återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess
bedömda återvinningsvärde.

1.11 Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning
(balanserade utgifter för utvecklingsarbeten), skrivs inte av utan
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre
av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov
grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt
oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter).
1.12 Finansiella instrument
1.12.1 Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och försäljning
av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då
koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången.
Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till
verkligt värde plus transaktionskostnader som är direkt hänförliga
till förvärvet eller emissionen av en finansiell tillgång eller finansiell
skuld, till exempel avgifter och provisioner.
1.12.2 Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i
kategorin upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde.

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga
kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp
och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade
värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade
kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan).
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med
effektivräntemetoden och ingår i finansiella intäkter. Koncernens
finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde
utgörs av posterna kundfordringar, övriga fordringar, upplupna
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intäkter och likvida medel.

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens övriga finansiella skulder klassificeras som efterföljande
värderade till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Övriga finansiella skulder består av övriga
lång- och kortfristiga skulder, leverantörsskulder och del av
upplupna kostnader.

Finansiella skulder till verkligt värde
Koncernens tilläggsköpeskillingar vid förvärv värderas till verkligt
värde via resultaträkningen (se mer i not 5).Verkligt värde avseende
tilläggsköpeskilling bedöms vara inom nivå 3 i verkligt värde
hierarkin och värderas till företags bästa bedömning avseende de
framtida kassaflöden som kommer krävas för att reglera skulden.
Nivå 1 i verkligt värde hierarkin inkluderar finansiella instrument
med ett känt marknadsvärde. Nivå 2 inkluderar finansiella
instrument med indata baserade på observerbar data annan
än kända marknadsvärden. Nivå 3 inkluderar indata som inte är
baserad på observerbar marknadsinformation.
1.12.3 Bortbokning av finansiella instrument

Bortbokning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, eller en del av tas bort från balansräkningen
när de avtalsrättsliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från
tillgångarna har löpt ut eller överförts och antingen (i) koncernen
överför allt väsentligt alla risker och fördelar som är förknippade
med ägande eller (ii) Koncernen överför inte eller behåller i allt
väsentligt alla risker och fördelar förknippade med ägandet och
koncernen har inte behållit kontrollen över tillgången.

Bortbokning finansiella skulder
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna
har reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört. Skillnaden
mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av
en finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part
och den ersättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar som
inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i rapporten över
totalresultat.
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte
bokas bort från balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust
i rapport över totalresultat vinsten eller förlusten beräknas som
skillnaden mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena och
de modifierade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga
effektiva räntan.
1.12.4 Nedskrivning finansiella tillgångar

Tillgångar som redovisas till upplupet
anskaffningsvärde
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som
är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde.
Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade
kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar
tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditreservering,
det vill säga. Reserven kommer att motsvara den förväntade
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förlusten över hela kundfordrings livslängd. För att mäta de
förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats
baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar.
Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för
förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas
i koncernens rapport över totalresultat i posten övriga externa
kostnader.
1.13 Varulager
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen,
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i
den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga
försäljningskostnader.
1.14 Kundfordringar
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor
eller tjänster som utförs i den löpande verksamheten.Kundfordringar
klassificeras som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas
initialt till transaktionspriset. Koncernen innehar kundfordringarna
i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden så värderas dem vid
efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden.
1.15 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över
kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.
1.16 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader
som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas,
netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
1.17 Upplåning
I juni 2019 emitterade moderbolaget Nordisk Bergteknik AB
ett obligationslån om 300 miljoner kronor och i december
2019 emitterades ytterligare 100 miljoner kronor; totalt har 400
miljoner kronor emitterats. Obligationen har ett rambelopp om
600 miljoner kronor och har noterats på Nasdaq First North.
Nettolikviden har använts till att återbetalnings av befintliga
förvärvlån från bank och kommer att användas till fortsatta
tilläggsförvärv i enlighet med bolagets strategi. Obligationslånet
löper med en ränta om 3 månader STIBOR + 6,0 procentenheter
och förfaller juni 2023. Kovenantkravet är en nettoskuld / EBITDA
som uppgår till maximalt 4,75.
Obligationen redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto
efter transaktionskostnader. Därefter redovisas den till upplupet
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet
redovisas i rapporten över totalresultat fördelat över perioden,
med tillämpning av effektivräntemetoden.
Skulden klassificeras som kortfristig i balansräkningen om företaget
inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i
minst tolv månader efter rapportperioden.
1.20 Leverantörsskulder

NOTER

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser
att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras
som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om inte,
redovisas de som långfristiga skulder.
1.21 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar.
1.22 Viktiga uppskattningar och bedömningar
tillämpning av koncernens redovisningsprinciper

vid

Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar och goodwill
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknar koncernledningen
återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagenererande enhet
baserat på förväntade framtida kassaflöäden och med användning
av lämplig ränta för att kunna diskontera dessa kassaflöden.
Osäkerheter ligger i antaganden om framtida rörelseresultat och
fastställandet av en lämplig diskonteringssats (se not 12).

Intäktsredovisning
Intäkter från tjänster med hög grad av anpassning där det finns en
legal rätt till betalning, redovisas över tid i resultaträkningen baserat på
förloppet mot ett fullständigt uppfyllande av prestationsåtagandena
per balansdagen. Framsteg mot överföring av kontroll bedöms
utifrån nedlagda utgifter jämfört med totala beräknade utgifter
för varje prestationsåtagande. Det föreligger alltid en osäkerhet
huruvida de totala beräknade utgifterna är korrekt beräknade,
och att de nedlagda utgifterna korrekt återspeglar de faktiskt
nedlagda kostnaderna, vilket gör att det föreligger en osäkerhet
i uppskattningarna kring färdigställandegraden av det utförda
arbetet. Företagsledningen har bedömt att den här metoden för
att fastställa förloppet mot uppfyllande av prestationsåtagandena
är den lämpligaste metoden eftersom den avspeglar förloppet i
det utförda arbetet och den legala rätten till betalning från kunden
i takt med att kostnaderna uppstår för prestationsåtagandena.
Intäkter för sålda varor redovisas i resultaträkningen vid en tidpunkt
då kontrollen av varan har överförts till kunden.

Not 2
Finansiell riskhantering
2.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika
finansiella risker relaterade till kundfordringar, leverantörsskulder
och lån: marknadsrisk (omfattande ränterisk och valutarisk),
kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernen eftersträvar att minimera
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella
resultat.
Målsättningen med koncernens finansverksamhet är att:
• säkerställa att koncernen kan fullgöra sina betalningsåtaganden,
• hantera finansiella risker,

• säkerställa tillgång till erforderlig finansiering, och
• optimera koncernens finansnetto.
2.1.1 Marknadsrisk

Valutarisk
Koncernen utsätts endast för begränsda valutarisk genom
inköp och försäljning internt mellan dotterbolagen. Exponering
för extern valutarisk är liten och utgörs av terminssäkring
av EUR från ett av koncernens bolag. Den valutarisk som
finns uppstår från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad
transaktionsexponering, och från omräkning av balansposter i
utländsk valuta samt vid omräkning av utländska dotterföretags
resultaträkningar och balansräkningar till koncernens
rapportvaluta som är svenska kronor (SEK), så kallad
balansexponering.
Valutarisker uppstår när framtida affärstransaktioner eller
redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte
är enhetens funktionella valuta (NOK och SEK). Det sker endast
begränsade inköp till utländsk valuta. De norska dotterbolagen
utför uppdrag i Sverige, och vice versa, vilket medför en
transaktionsexponering i bolagen. Det finns en valutarisk vid
omräkning av eget kapital från de norska dotterföretagen.
Koncernens hantering av valutarisker är främst inriktad på den
operativa verksamheten genom att få intäkter och kostnader i
de funktionella valutorna att matcha varandra.

Känslighetsanalys - transaktionsexponering
Känslighet i resultatet avseende förändringar i valutakurser
uppstår främst i NOK. Väsentliga balansposter i utländsk valuta
återfinns inom kundfordringar och leverantörsskulder inom
koncernen av de funktionella valutorna. Externa exponering
finns i form av inköp och beställningar i utländsk valuta samt vid
terminssäkring av euro.

Ränterisk
Moderbolaget har emitterat ett obligationslån om 400 MSEK.
Obligationslånet löper med en ränta om 3 månader STIBOR +
6,0 procentenheter.
Övrig upplåning finns i form av avtalslån och leasingskuld som
har räntevillkor med rörlig ränta.
2.1.2 Kreditrisk
Kreditrisk hanteras av dotterföretagen med direktiv av
koncernledningen. Om kunder eller leverantörer kreditbedömts
av oberoende värderare, används dessa bedömningar. I de fall då
ingen oberoende kreditbedömning finns, görs en riskbedömning
av kundens/leverantörens kreditvärdighet där finansiell ställning,
historiska erfarenheter samt andra faktorer beaktas.
Koncernen har historiskt haft låga kundförluster då kunderna
i stor utsträckning utgörs av stora välkända kunder. Om
kunder kreditbedömts av oberoende värderare, används dessa
bedömningar. I de fall då ingen oberoende kreditbedömning
finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där
finansiell ställning, historiska erfarenheter samt andra faktorer
beaktas. Individuella risklimiter fastställs baserat på interna och
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externa kreditbedömningar.
2.1.3 Likviditetsrisk
Koncernen säkerställer genom en försiktig likviditetshantering att tillräckligt med kassamedel finns för att möta behovet i den
löpande verksamheten. Samtidigt säkerställs att koncernen har tillräckligt med likvida medel så att betalning av skulder kan ske när
dessa förfaller.
Kundfordringar 191231

TSEK
Ej
förfallna
fordringar

Kundfordringar

Mer än 30
dagar
förfallna

112 776

Mer än 60
dagar
förfallna

4 022

Mer än 90
dagar
förfallna

7 375

Summa

8 174

132 347

Koncernledningen följer rullande prognoser för koncernens likvida medel baserade på förväntade kassaflöden.
Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder som utgör finansiella skulder, uppdelade efter
den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga,
odiskonterade kassaflödena. Framtida kassaflöden i utländsk valuta och avseende rörliga räntor har beräknats med utgångspunkt
från den valutakurs och ränta som gällde per balansdagen.

Per 31 december 2019

TSEK

Mindre än 3
månader

Mellan 3
månader
och 1 år

Mellan 1
och 2 år

Mellan 2
och 5 år

Mer än 5 år

Summa
avtalsenliga
kassaflöden

Redovisat
värde

Finansiella skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut

-

-

-

392 853

6 423

12 209

13 969

75 959

Övriga finansiella skulder

-

392 853

392 853

32 597

141 157

141 157

-

-

-

82 661

-

82 661

82 661

310

1 832

8 644

60 789

10 702

82 276

82 276

Leverantörsskulder

50 543

1 315

-

-

-

51 858

51 858

Summa

57 276

15 356

22 613

612 262

750 805

750 805

Leasingskulder

43 298

Not 3
Segmentinformation
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter:
Nordisk Bergtekniks verkställande direktör motsvarar högste verkställande beslutsfattare för Nordisk Bergteknik - koncernen
och utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Verkställande direktör har fastställt
rörelsesegment baserat på den information som behandlas och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera
resultat. Verkställande direktör följer upp och utvärderar koncernen utifrån tre olika rörelsesegment. Den verkställande direktören
använder främst rörelseresultatet för uppföljning.
Intäkter

2019
Segmentens
intäkter

Försäljning
mellan segment

Intäkter från
externa kunder

Segmentens
intäkter

Försäljning
mellan segment

Intäkter från
externa kunder

Berg Sverige

314 847

14 782

300 065

252 976

620

252 356

Berg Norge

276 675

35 332

241 343

272 028

5 369

266 659

Grund

184 772

1 656

183 116

-

-

-

9 133

8 389

744

5 794

5 697

98

785 427

60 159

725 268

530 798

11 686

519 113

1

Central admin
Summa
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EBITDA
2019

2018

Berg Sverige

37 483

16 332

Berg Norge

43 156

40 812

Grund1

24 984

-

Central admin

-9 272

-58

-

9 199

96 351

66 285

IFRS justeringar 2018 på koncernnivå2
Summa

Segment grund ingår i koncernen från och med 1 februari 2019
2
I 2019 års siffror ingår IFRS justeringar i respektive segment
1

Not
Not 6
6
Ersättning till revisorer
Koncernen
Ersättningar till revisorerna
BDO
2019

2018

155

24

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

-

-

Övriga tjänster

-

-

155

24

2019

2018

199

138

-

-

503

-

703

138

Revisionsuppdraget

Summa

Not
Not 4
4
Nettoomsättning per geografisk
marknad och segment

PwC
Revisionsuppdraget

Intäkter

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

Då intäkter från externa parter rapporteras till verkställande
direktör värderas de på samma sätt som i koncernens rapport
över totalresultat.

Övriga tjänster
Summa

Moore Stephens
2019

2018

Sverige
- Berg

297 444

250 040

- Grund

180 706

-

- Berg

232 233

260 004

Summa

710 383

510 044

2019

2018

Revisionsuppdraget

70

69

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

37

-

Övriga tjänster

44

10

151

79

2019

2018

542

373

-

-

259

171

801

545

1 810

786

2019

2018

155

24

155

24

2019

2018

503

-

Summa

503

-

Moderbolag totalt

658

24

Summa

Norge

HJO revisjon & rådgivning
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

Not
Not 5
5
Övriga rörelseintäkter

Övriga tjänster
Summa

Koncernen totalt

Vinst vid försäljning av maskiner
Valutakursvinster
Försäkringsersättning

2019

2018

8 993

8577

888

234

740

-

Ersättning för lagerflytt

2 434

-

Övriga rörelseintäkter

1 829

258

14 884

9 069

Summa

Moderbolag
Ersättningar till revisorerna
BDO
Revisionsuppdraget
Summa

Övriga revisorer
Övriga tjänster
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Not
Not 7
7
Ersättningar till anställda m.m.
Löner och andra ersättningar
Sociala avgifter

2019

2018

131 944

108 003

33 586

26 908

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer
Summa ersättningar till anställda

9 060

5 564

176 608

142 493

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land
2019
Antal på
balansdagen

2018
Antal på
balansdagen

Varav män

Varav män

Sverige

126

114

96

Norge

107

103

100

95

233

217

196

185

Koncernen totalt

90

Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare
2019
Antal på
balansdagen

2018
Antal på
balansdagen

Varav män

Varav män

Styrelseledamöter exkl. VD och ledande befattningshavare

5

5

5

5

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

4

4

4

4

9

9

9

9

Koncernen totalt

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2019
Rörlig
ersättning/
Konsultarvoden

Styrelsearvoden/
Grundlön

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Kostnadsersättningar

Summa

Mats O Paulsson - Styrelseordförande

-

290

-

-

30

320

Wolgan Karlsson - Styrelseledamot

-

75

-

-

10

85

Björn Peterson - Styrelseledamot

-

-

-

-

-

-

Eivind Røed - Styrelseledamot

-

-

-

-

-

-

Peter Sandberg - Styrelseledamot

-

99

-

-

-

99

Victor Örn - Styrelseledamot
Andreas Christoffersson - koncernchef och
VD moderbolag
Ledande befattningshavare i dotterbolagen (3st VD)
Totalt

-

-

-

-

-

-

1 596

-

71

517

-

2 184

4 418

-

-

769

42

5 230

6 014

464

71

1 287

82

7 918

Pensionskostnader

Kostnadsersättningar

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2018
Rörlig
ersättning/
Konsultarvoden

Styrelsearvoden/
Grundlön

Övriga
förmåner

Summa

Mats O Paulsson - Styrelseordförande

-

145

-

-

7

152

Wolgan Karlsson - Styrelseledamot

-

85

-

-

3

89

Eivind Røed - Styrelseledamot

-

-

-

-

-

-

Peter Sandberg - Styrelseledamot

-

99

-

-

-

99

Victor Örn - Styrelseledamot
Andreas Christoffersson - koncernchef och
VD moderbolag
Ledande befattningshavare i dotterbolagen (3st VD)
Totalt

-

-

-

-

-

-

1 616

-

8

443

-

2 067

4 561

-

-

466

156

5 183

6 177

329

8

909

166

7 590

Till koncernchef och dotterbolags-VD utgår endast fast månadslön. Koncernchef har uppsägningstid om sex (6) månader.
Uppsägningstid från bolaget är tolv (12) månader.
Styrelsen
Enligt stämmobeslut utgår ej styrelsearvode.
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Not 8
8
Not
Övriga rörelsekostnader

Not
Not 10
10
Inkomstskatt

Koncern
2019

2018

Råvaror och förnödenheter

-198 753

-278 305

Övriga externa kostnader

-268 122

-58 653

-213

-1 423

-467 087

-338 382

Övriga rörelsekostnader
Summa

2019

2018

6 672

3 042

6 672

3 042

Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat
Summa aktuell skatt

Uppskjuten skatt
Uppkomst och återföring av temporära
skillnader

Not 9
9
Not
Finansiella intäkter och kostnader
Koncern
2019

2018

293

269

43

-

336

269

-28 673

-12 263

-3 797

-

Övriga finansiella kostnader

-18

-

Summa finansiella kostnader

-32 487

-12 263

Finansiella poster - netto

-32 151

-11 994

Ränteintäkter
Valutakursdifferenser
Summa finansiella intäkter
Räntekostnader och finansiella kostnader
för leasingskulder
Valutakursdifferenser

Summa uppskjuten skatt
Summa inkomstskatt

495
495
7 167

3 042

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det
teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den
svenska skattesatsen för resultaten i de konsoliderade företagen
enligt följande:

Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i
Sverige (21,4 %)
Förväntad skattekostnad

2019

2018

5 139

11 321

21,4%

22,0%

1 100

2 491

Skatteeffekter av:
Ej avdragsgilla kostnader

Moderbolag
2019

2018

1 502

15

-

-

1 502

15

-22 404

-5 888

-3 081

-

Övriga finansiella kostnader

-

-

Summa finansiella kostnader

-25 484

-5 888

Finansiella poster - netto

-23 983

-5 873

Ränteintäkter
Valutakursdifferenser
Summa finansiella intäkter
Räntekostnader och finansiella kostnader
för leasingskulder
Valutakursdifferenser

277

146

4 797

-

-606

-

77

-

Under året uppkomna underskottsavdrag
för vilken uppskjuten skattefordran ej
redovisas

405

405

Skatt hänförlig till tidigare år

622

-

6 672

3 042

495

-

7 167

3 042

Ej avdragsgilla räntekostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skillnad i utländska skattesatser

Inkomstskatt
Uppkomst och återföring av temporära
skillnader
Skattekostnad

Vägd genomsnittlig skattesats för koncernen var 21,7% (2018:
21,7 %).
Det har under 2018 beslutats om att bolagsskattesatsen i
Sverige ska sänkas i två steg. Bolagsskattesatsen sänks från 22,0
procent ned till 21,4 procent för räkenskapsår som inleds 1
januari 2019 eller senare. I nästa steg sänks bolagsskattesatsen
till 20,6 procent från och med räkenskapsår som inleds 1
januari 2021.		
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Not
Not 11
11
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
och mark

Maskin och
inventarier

Pågående
nyanläggningar

Summa

Per 1 januari 2018
Anskaffningsvärde

-

179 449

-

Ackumulerade avskrivningar

-

-74 376

-

-74 376

-

105 073

-

105 073

-

179 449

-

179 449

Redovisat värde

179 449

Räkenskapsåret 2018
Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffningar genom förvärv

22 610

22 610

Årets anskaffningar

-

64 085

-

64 085

Försäljningar/utrangeringar

-

-25 608

-

-25 608

-

240 536

-

240 536

-

-74 376

-74 376

-3 247

-3 247

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Per 31 december 2018
Ingående avskrivningar
Förvärvade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

-

7 329

7 329

Årets avskrivningar

-

-24 390

-24 390

Utågende ackumulerade avskrivningar

-

-94 683

-94 683

Utågende redovisat värde

-

145 853

145 853

Räkenskapsåret 2019
Ingående anskaffningsvärde

-

200 282

23 302

197 221

6 228

226 750

Årets anskaffningar

-

72 866

8 546

81 413

Försäljningar/utrangeringar

-

-8 621

-8 621

Omräkningsdifferens

-

3 484

3 484

23 302

465 232

Nyanskaffningar genom förvärv

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

200 282

14 774

503 308

Per 31 december 2019
Ingående avskrivningar
Förvärvade avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Omräkningsdifferens

-

-72 150

-72 150

-3 776

-86 143

-89 919

-

1 963

1 963

-457

-40 359

-40 816

-

-815

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 232

-197 504

-

-201 737

-815

Utgående redovisat värde

19 069

267 728

14 774

301 572

Avskrivningskostnaderna på 40 359 TSEK (24 390 TSEK) redovisas under av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar i Koncernens rapport över totalresultat.
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Not
Not 12
12
Immateriella tillgångar

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
VD följer upp goodwill på koncernnivå.
Övriga
immateriella

Goodwill

Summa

Per 1 januari 2018
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

89 173

-

-

-

89 173
-

89 173

-

89 173

89 173

-

89 173

6 674

-

6 674

-4 440

-

-4 440

91 406

-

91 406

-

-

-

-

-

Räkenskapsåret 2018
Ingående redovisat värde
Inköp
Justering goodwill1
Utgående redovisat värde

Per 31 december 2018
Anskaffningsvärde
Justering goodwill
Redovisat värde

91 406

91 406

Räkenskapsåret 2019
Ingående redovisat värde
Inköp

143 935

1 370

145 305

Avyttringar och utrangeringar

-

-

-

Avskrivningar

-

-

-

Nedskrivningar

-

-

-

Omräkningsdifferenser

-

-

-

235 341

1 370

236 711

Utgående redovisat värde

Återvinningsbart belopp för goodwill har fastställts
baserat på beräkningar av nyttjandevärde. VD har
bedömt att omsättningstillväxt, EBITDA-marginal,
diskonteringsräntan och långsiktig tillväxt är de
viktigaste antagandena i nedskrivningsprövningen.
Beräkningar av nyttjandevärdet utgår från
uppskattade framtida kassaflöden före skatt
baserade på finansiella budgetar som godkänts av
företagsledningen och som täcker en femårsperiod.
Beräkningen baseras på ledningens erfarenhet och
historisk data. Den långsiktigt uthålliga tillväxttakten
har för rörelsesegmentet bedömts utifrån
branschprognoser.
För respektive rörelsesegment enligt ovan till vilket
ett betydande belopp för goodwill har fördelats,
anges nedan de väsentliga antaganden, långsiktig
tillväxttakt och diskonteringsränta som använts när
nyttjandevärdet beräknats.
Väsentliga antaganden som använts för beräkningar
av nyttjandevärden:
201912-31
Diskonteringsränta före skatt2
Långsiktig tillväxttakt3
1

Ackumulerade av- och nedskrivningar
Redovisat värde

50

8,4%

8,6%

2%

2%

Justering avser korrigering förvärvsanalys för Norsk Fjellskrenging AS.

Diskonteringsränta före skatt använd vid nuvärdeberäkning av uppskattade
framtida kassaflöden.

2

Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde

201812-31

235 341

1 370

236 711

-

-

-

235 341

1 370

236 711
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Vägd genomsnittlig tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden
bortom budgetperioden.

3

NOTER

Not
Not 13
13
Investeringar i dotterföretag
Koncernen hade följande dotterföretag den 31 december 2019:

Namn

Registrerings- och
verksamhetsland

Verksamhet

Andel stamaktier
som direkt ägs av
moderföretaget
(%)

Andel stamaktier
som ägs av
koncernen (%)

Vestfold AS

Norge

Berg Norge

100%

-

Norsk Fjellspregning AS

Norge

Berg Norge

-

100%

Sogndalen Fjellsprening AS

Norge

Berg Norge

-

90,1%

Fjellsprening AS

Norge

Berg Norge

-

91%

Norrbottens Bergteknik AB

Sverige

Berg Sverige

100%

-

Hyrcon Bergsprängning AB

Sverige

Berg Sverige

-

100%

Bohus Bergsprängning AB

Sverige

Berg Sverige

-

100%

Pålab Holding AB

Sverige

Grund Sverige

100%

-

Pålaktiebolaget Svenska

Sverige

Grund Sverige

-

100%

Pålab fastighetsförvaltning AB

Sverige

Grund Sverige

-

100%

Geo Pålen AB

Sverige

Grund Sverige

100%

-
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NOTER

Not
Not 14
14
Leasing
Nedan förklarar effekterna på koncernens finansiella rapport vid
tillämpningen av IFRS 16 per den 1 januari 2018. Omklassificering
och justeringar som uppkommit på grund av de nya leasingreglerna
redovisas därför i den ingående balansen per den 1 januari 2018.
De nya redovisningsprinciperna beskrivs i not 1.
Vid övergången till IFRS 16 redovisar koncernen leasingskulder
hänförliga till leasingavtal som tidigare klassificerats som
operationella leasingavtal. Dessa skulder har värderats till nuvärdet
av framtida minimileaseavgifter. Vid beräkningen har leasetagarens
marginella låneränta per 1 januari 2018 använts. I genomsnitt
uppgår denna till 2,5% vid övergånsgtidpunkten.
Alla nyttjanderätter värderas vid övergången per den 1 januari
2018 till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat för
förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalet per den 31
december 2018. Vid övergången har följande lättnadsregler
tillämpats:
• Användningen av en enhetlig diskonteringsränta för en portfölj av leasingavtal med liknande karaktär,
• Redovisningen av operationella leasingavtal med en kortare
leasingperiod än 12 månader från den 1 januari 2018 som ett
kortfristigt leasingavtal,
• Exkludering av initiala direkta kostnader vid beräkningen av
nyttjandetillgången vid datum för första implementering och
• Historisk information har använts vid bedömningen av ett
leasingavtals längd i de fall det finns optioner att förlänga eller
säga upp ett avtal.
Justeringar som redovisats i balansräkningen 1 januari 2018
samt effekter på resultat 2018
För leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella
leasingavtal med koncernen som leasetagare redovisas en
leasingskuld till nuvärdet av framtida leasingbetalningar, uppgående
till 30 987 MSEK per 1 januari 2018. Koncernen redovisar
Nyttjanderättstillgångar uppgående till 31 812 MSEK per den 1
januari 2018.
Redovisning av avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt istället
för leasingavgifter har haft en positiv påverkan på rörelseresultatet
med 7,8 MSEK. Ränta på leasingskulder har haft en negativ inverkan
på finansnettot med 900 TSEK. Resultatet före skatt har påverkats
negativt med 389 TSEK på grund av IFRS 16. Eftersom den
huvudsakliga betalningen redovisas som finansieringsverksamhet
minskar kassaflödet från finansieringsverksamheten med
motsvarande ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten.
Räntedelen av leasingavgiften förblir kassaflöde från den löpande
verksamheten och inkluderas i finansnetto. Koncernen redovisar
en nyttjanderättstillgång i balansräkningen samt en leasingskuld till
nuvärdet av framtida leasingbetalningar.
Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden eller
över nyttjandeperioden för den underliggande tillgången om
det bedöms som rimligt säkert att koncernen kommer överta
äganderätten vid utgången av leasingperioden. Leasingkostnaden
redovisas som avskrivningar inom rörelseresultatet och
52
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räntekostnad inom finansnettot. Om leasingavtalet anses inkludera
en tillgång av lågt värde eller har en leasingperiod som slutar inom
12 månader, eller inkluderar servicekomponenter, redovisas dessa
leasingbetalningar som rörelsekostnader i resultaträkningen över
leasingperioden.
Från och med den 1 januari 2018 redovisas leasade tillgångar
under materiella anläggningstillgångar i balansräkningen.
Redovisade belopp i balansräkningen
I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:
201912-31

201812-31

201801-01

Tillgångar med nyttjanderätt
Maskiner

28 619

-

-

Kontor

18 418

19 472

22 858

Fordon

34 362

7 833

8 954

81 400

27 305

31 812

Långfristiga

59 283

26 776

30 987

Kortfristiga

22 993

-

-

82 276

26 776

30 987

Summa

Leasingskulder

Summa

Redovisade belopp i resultaträkningen
I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

2019

2018

Avskrivningar på nyttjanderätter
Maskiner

-5 958

Kontor

-1 421

-3 447

Fordon

-10 854

-3 864

-18 233

-7 311

Summa avskrivning

Räntekostnader
(ingår i finansiella kostnader)
Maskiner

-571

Kontor

-131

Fordon

-878

Summa räntekostnader

-1 580

-903

Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal samt utgifter
hänförliga till leasingavtal för vilka den underliggande tillgången
är av lågt värde som inte är korttidsleasingavtal (ingår i övriga
rörelsekostnader) och bedöms vara immateriell per 191231.
Inga väsentliga variabla leasingbetalningar som inte ingår i
leasingskulden har identifierats.

Not 15
Varulager
Koncernens lager består av råmaterial och förnödenheter. Värdet på
koncernens lager per 2019-12-31 är 22 648 TSEK (2018-12-31: 13
817 TSEK).

NOTER

Not
Not 16
16
Finansiella instrument per kategori
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

132 347

108 177

48 967

37

513

28

TILLGÅNGAR I BALANSRÄKNINGEN
Kundfordringar
Andra långfristiga fordringar

8 276

-

-

Likvida medel

Övriga kortfristiga fordringar

182 369

9 165

12 950

Summa tillgångar

323 029

117 855

61 945

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

SKULDER I BALANSRÄKNINGEN
Obligationslån

392 400

-

-

37 247

-

-

Ägarlån

180 718

198 380

157 133

Övriga långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

23 588

13 262

16 562

Leverantörsskulder

56 899

50 104

35 553

-

10 999

-

690 852

272 745

209 248

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

25 000

-

-

715 852

272 745

209 248

Övriga kortfristiga skulder
Summa

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

SKULDER I BALANSRÄKNINGEN
Övriga långfristiga skulder - Tilläggsköpeskilling
Summa skulder

Not
Not 17
17
Kundfordringar

Kundfordringar
Varav: reservering för förväntade kreditförluster
Kundfordringar – netto

201912-31

201812-31

201801-01

134 925

109 977

50 067

-2 578

-1 800

-1 100

132 347

108 177

48 967

2 578 tkr är reserverat som osäkra kundfordringar under 2019.
Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar är det redovisade värdet enligt ovan.
Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.
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NOTER

Not 18
18
Not
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Den goodwill på 117 500 som uppstår genom förvärvet hänför
sig till:
Köpeskilling per 2 februari 2019
Likvida medel
Villkorad köpeskilling

Koncern

Summa erlagd köpeskilling

201912-31

201812-31

201801-01

673

130

213

Förutbetalda leasingavgifter

2 145

176

280

Förutbetalda försäkringar

1 080

2 004

2 660

Övriga förutbetalda kostnader

7 129

2 996

2 749

Övriga fordringar

11 027

5 306

5 902

Övriga skulder

Förutbetalda hyror

Totalt

Materiella anläggningstillgångar

63 465

Kundfordringar

18 225

Varulager

Summa identifierbara nettotillgångar
Goodwill

201912-31

201812-31

201801-01

89

-

-

Förutbetalda leasingavgifter

7

-

-

Förutbetalda försäkringar

-

-

-

47

-

-

143

-

-

Förutbetalda hyror

Övriga förutbetalda kostnader
Totalt

-70 904
-6 873
62 500
117 500

Förvärvsrelaterade kostnader om 1 700 TKR ingår i posten övriga
rörelsekostnader i koncernens rapport över totalresultat för
helåret 2019.
Villkorad köpeskilling om maximalt 25 MSEK som är beroende
av den finansiella utvecklingen i Pålab under åren 2019 till 2023.
Tilläggsköpesskillingen är upptagen i balansräkningen i sin helhet.

Hyrcon AB
Den 1 juli 2019 förvärvade koncernen bolaget i Hyrcon AB.
Bolaget förvärvades för totalt 2 750 TKR.

Koncern
201912-31

201812-31

201801-01

182 369

9 165

12 950

Moderbolag

Banktillgodohavanden

7 990
50 597

Den nettoomsättning från Pålab som ingår i resultaträkningen
sedan 2019 uppgår till 180 706 tkr och bidrog med ett
rörelseresultat på 15 988 tkr.

Not
Not 19
19
Likvida medel

Banktillgodohavanden

25 000
180 000

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar
och övertagna skulder

Uppskjutna skatteskulder

Moderbolag

155 000

201912-31

201812-31

201801-01

119 594

1 961

12 950

I förvärvet uppstod en goodwill uppgående till 3 996 TKR,
vilken har balansförts i samband med förvärvet.
Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för
Hyrcon samt verkligt värde (preliminära verkliga värden) på
förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på
förvärvsdagen. Som resultat av förvärvet stärker koncernen
sitt affärsområde Berg Sverige.
Den goodwill på 3 996 TKR som uppstår genom förvärvet hänför
sig till:

Not
Not 20
20
Rörelseförvärv

Köpeskilling per 1 juli 2019
Likvida medel

2 750

Villkorad köpeskilling

Pålab

Summa erlagd köpeskilling

Den 2 februari 2019 förvärvade koncernen bolaget i Pålab Holding
Group. Bolaget förvärvades för totalt 180 000 TKR.

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar
och övertagna skulder

I förvärvet uppstod en goodwill uppgående till 117 500TKR, vilken har
balansförts i samband med förvärvet.
Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för
Pålab samt verkligt värde (preliminära verkliga värden) på
förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas på
förvärvsdagen. Som resultat av förvärvet stärker koncernen
sitt erbjudande med ytterligare ett affärsområde.
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2 750

Materiella anläggningstillgångar

1 433

Kundfordringar

1 712

Varulager
Övriga fordringar
Övriga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Summa identifierbara nettotillgångar
Goodwill

3 817
-8 138
-70
-1 246
3 996

NOTER

Den nettoomsättning från Hyrcon som ingår i resultaträkningen
sedan 2019 uppgår till 10 358 tkr och bidrog med ett
rörelseresultat på - 1 778 tkr.

Köpeskilling per 31 december 2019
Likvida medel

70 000

Villkorad köpeskilling
Summa erlagd köpeskilling

Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB
Den 1 september 2019 förvärvade koncernen bolaget
Bergförstärkningsgruppen i Sverige AB. Bolaget förvärvades för
totalt 2 000 TKR.

70 000

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar
och övertagna skulder
Materiella anläggningstillgångar

68 107

Varulager

2 650

Kundfordringar

23 950

I förvärvet uppstod en goodwill uppgående till 0,4 TKR, vilken
har balansförts i samband med förvärvet.

Övriga fordringar

19 439

Långfristiga skulder

-28 899

Kortfristiga skulder

-29 897

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för
Bergförstärkningsgruppen samt verkligt värde (preliminära
verkliga värden) på förvärvade tillgångar och övertagna skulder
som redovisas på förvärvsdagen. Som resultat av förvärvet
stärker koncernen sitt affärsområde Berg Sverige.

Uppskjuten skatt

Den goodwill på 409 TKR som uppstår genom förvärvet hänför
sig till:
Köpeskilling per 1 september 2019
Likvida medel

2 000

Villkorad köpeskilling
Summa erlagd köpeskilling

2 000

-4 578

Summa identifierbara nettotillgångar

50 772

Goodwill

19 228

Förvärvsrelaterade kostnader om 1 200 TKR ingår i posten
övriga rörelsekostnader i koncernens rapport över totalresultat
för helåret 2019.

Not 21
21
Not
Aktiekapital och övrigt tillskjutet
kapital

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar
och övertagna skulder
Materiella anläggningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar

3 684
300
500

Korta skulder

-957

Långa skulder

-1 777

Uppskjutna skatteskulder
Summa identifierbara nettotillgångar
Goodwill

-159
1 591
409

Den nettoomsättning från Bergförstärkningsgruppen som ingår
i resultaträkningen sedan 1 september 2019 uppgår till 4 348
tkr och bidrog med ett rörelseresultat på 955 tkr.

Per 1 januari 2018
Nyemission
Per 31 december 2018
Nyemission
Per 31 december 2019

Antal
aktier

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

113

113

28 181

10

10

-

123

123

27 750

507

507

-

630

630

65 026

Aktiekapitalet består per den 31 december 2019 av 630 232
stamaktier med kvotvärdet 1 kr.
Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.

Bohus Bergsprängning AB
Den 31:e december 2019 förvärvade koncernen bolaget i
Buhus Bergsprängning AB. Bolaget förvärvades för totalt 70
000 TKR.
I förvärvet uppstod en goodwill uppgående till 19 228 TKR,
vilken har balansförts i samband med förvärvet.
Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för
Bohus Bergsprängning samt verkligt värde (preliminära verkliga
värden) på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som
redovisas på förvärvsdagen. Som resultat av förvärvet stärker
koncernen sitt affärsområde Berg Sverige.
Den goodwill på 19 228 TKR som uppstår genom förvärvet
hänför sig till:
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NOTER

Not
Not 22
22
Upplåning

Koncernen uppfyller samtliga lånevillkor under 2019 och 2018
års rapportperioder.
För majoriteten av koncernens upplåning, motsvaras det
redovisade värdet på upplåningen dess verkliga värde
eftersom räntan på denna upplåning är i paritet med aktuella
marknadsräntor eller på grund av att upplåningen är kortfristig.

Koncern
201912-31

201812-31

Skulder till kreditinstitut (banklån)

152 305

139 339

Summa lån med ställda säkerheter

152 305

139 339

392 400

0

0

33 804

Långfristiga lån med ställda säkerheter

Långfristiga lån utan ställda säkerheter
Obligationslån
Checkräkningskredit
Skulder till närstående
Summa lån utan ställda säkerheter

82 661

44 607

475 061

78 411

Not
Not 23
23
Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga
underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är
sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara
vinster.
Uppskjutna skatteskulder fördelas enligt följande:

Kortfristiga lån med ställda säkerheter
Skulder till kreditinstitut (banklån)
Summa kortfristiga lån med ställda säkerheter

37 906

22 843

37 906

22 843

Skulder till kreditinstitut (banklån)

-

22 843

Skulder till närstående

-

340

-

23 183

Summa kortfristiga lån utan ställda säkerheter

665 272

263 776

Skulder till kreditinstitut förfaller fram till 2024 och löper med
en genomsnittlig ränta om 6,1 % per år (2018: 2,5 % per år).
Skulder till närstående förfaller 2023 och löper med en
genomsnittlig ränta om 9,75 % per år (2018: 9,75 % per år).
Koncernens upplåning är i SEK.
Kortfristig upplåning
Skulder till kreditinstitut och närstående som har klassificerats
som kortfristig avser den del av lånet som inte har en
ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone
12 månader efter rapportperiodens slut. Utnyttjad del av
checkkrediten i kortfristig upplåning.
För skulder till kreditinstitut har säkerhet ställts i form av
företagsinteckningar samt fastighetsinteckningar till ett värde
av 77 319 TKR. För ytterligare upplysningar se not 28.
Obligationslån
Koncernen har emitterat en obligation. Obligationerna löper
till och med 2023 och har en ränta om STIBOR 3 månader
+ 6,0% per år. Enligt obligationsvillkoren ska vissa finansiella
lånevillkor vara uppfyllda såsom förhållandet mellan nettoskuld
och EBITDA, vilket inte får överstiga vissa avtalade nivåer
under lånets löptid. Obligationen är i SEK.
Redovisat värde för de pantsatta finansiella och icke-finansiella
tillgångarna anges i not 27.
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Materiella
Obeskattade anlägningsreserver
tillgångar
Per januari 2018

Kortfristiga lån utan ställda säkerheter

Summa upplåning

Uppskjutna skatteskulder
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Nyttjanderättstillgång

Summa

12 506

2 317

-

14 823

-

-

-

-

Per 31 december 2018

16 444

1 232

-

17 676

Redovisat i rapporten
över totalresultat

10 138

3 327

-

13 465

Per 31 december 2019

26 582

4 559

-

31 141

Redovisat i rapporten
över totalresultat

Uppskjutna skattefordringar
UnderPensionsskottsavdrag åtaganden
Per 1 januari 2018

Leasingskuld

Summa

-

-

-

-

-

-

-

-

432

-

-

432

Redovisat i rapporten
över totalresultat

-

-

-

-

Per 31 december 2018

432

-

-

432

408

-

44

452

Redovisat i rapport
över totalresultat

-

216

216

-

Redovisat i rapporten
över totalresultat

-

-

-

-

Per 31 december 2019

840

-

260

1 100

Ökning genom rörelseförvärv
Redovisat i rapport
över totalresultat

Ökning genom rörelseförvärv

NOTER

Not
Not 24
24
Övriga långfristiga skulder

Not
Not 27
27
Ställda säkerheter

Koncern

Koncern
201912-31

Köpeskilling Hyrcon
Ägarlån
Totalt

201812-31

201801-01

2 450

-

-

Fastighetsinteckningar

18 569

-

13 262

16 562

Företagsinteckningar

73 250

35 000

62 247

13 262

16 562

Kundfordringar

31 992

61 235

Varulager

Totalt

201912-31

201812-31

201801-01

59 797

13 262

16 562

59 797

13 262

16 562

5 477

5 474

Maskiner/inventarier belastade med
förbehåll

180 656

92 982

Pantsatta aktier i dotterbolag

307 286

127 286

617 230

321 977

Summa

Not 25
Övriga kortfristiga skulder

Not 28
Eventualförpliktelser

Koncern

Koncern

Personalskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

201912-31

201812-31

201801-01

8 895

2 993

1 749

19 642

8 007

4 172

28 537

10 999

5 921

Borgen för dotterbolag
Totalt

Totalt

201812-31

201801-01

18 204

-

-

18 204

-

-

Följande transaktioner har skett med närstående:
Försäljning av tjänst

Koncern

Andra upplupna kostnader

201912-31

Not 29
29
Not
Transaktioner med närstående

Not
Not 26
26
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader

201812-31

59 797

Moderbolag

Ägarlån

201912-31

201912-31

201812-31

201801-01

14 337

11 080

8 614

6 271

9 349

3 373

20 608

20 429

11 986

Getten Fastighets AB Byggnation av fastighet
Totalt

2019

2018

11 547

3 500

11 547

3 500

Fordringar och skulder vid årets slut till följd av försäljning
och köp av varor och tjänster
201912-31

201812-31

201801-01

2 954

-

-

2 954

-

-

Fordringar på närstående:

Moderbolag

Upplupna personalkostnader
Andra upplupna kostnader
Totalt

201912-31

201812-31

201801-01

561

58

-

1 307

1 072

744

1 868

1 130

744

Getten Fastighets AB Byggnation av fastighet
Totalt

Not 30
30
Not
Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet
Totalt

2019-12-31

2018-12-31

59 049

42 970

-3 914

-3 512

55 135

39 458
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NOTER

Not
Not 31
31
Effekter vid övergång till IFRS

ger företagen en viss valmöjlighet.

Detta är den första Årsredovisningen som upprättas i enlighet med
IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när
koncernredovisningen för Nordisk Bergteknik -koncernen upprättats
per den 31 december 2019 och för den jämförande information
som presenteras per den 31 december 2018 samt vid upprättande
av rapporten över periodens ingående finansiella ställning
(ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2018 (koncernens
tidpunkt för övergång till IFRS).
När ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2018 samt
balansräkningarna per den 31 december 2018 enligt IFRS
upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar
och delårsrapporter rapporterats i enlighet med BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
En förklaring till hur övergången från tidigare tillämpade
redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat
och ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna
som hör till dessa.
Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt
IFRS
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första
gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga
IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av
EU per den 31 december 2019, ska tillämpas med retroaktiv
verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som

Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig
retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som Nordisk
Bergteknik valt att tillämpa vid övergången från tidigare
tillämpade redovisningsprinciper till IFRS.
Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser
redovisade i det egna kapitalet nollställs vid
övergångstidpunkten till IFRS. Det innebär en lättnad jämfört
med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i
enlighet med IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser, från
den tidpunkt då ett dotterföretag eller intresseföretag bildades
eller förvärvades. Nordisk Bergteknik har valt att nollställa alla
ackumulerade omräkningsdifferenser i omräkningsreserven
och omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid
tidpunkten för övergången till IFRS per den 1 januari 2018.
Avstämning mellan tidigare tillämpade
redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan
eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt
tidigare tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital och
summa totalresultat enligt IFRS. Nedanstående tabeller visar
avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper
och IFRS för respektive period för eget kapital och summa
totalresultat.

Avstämning av tillgångar per den 1 januari 2018 och per den 31 december 2018
2018-01-01
Enligt tidigare Effekt av
redovisnings- övergång till
principer
IFRS

2018-12-31

Enligt IFRS

Enligt tidigare
redovisnings- Effekt av överprinciper
gång till IFRS Enligt IFRS

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

89 173

-

89 173

91 406

-

91 406

105 073

31 812

136 885

145 853

27 305

173 158

29 911

-

29 911

947

-

947

Omsättningstillgångar

102 050

-825

101 225

171 662

-909

170 753

SUMMA TILLGÅNGAR

326 207

30 987

357 194

409 868

26 396

436 264
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NOTER

Avstämning av eget kapital och skulder per den 1 januari 2018 och per den 31 december 2018
2018-01-01
Enligt tidigare Effekt av
redovisnings- övergång till
principer
IFRS

2018-12-31

Enligt IFRS

Enligt tidigare
redovisnings- Effekt av överprinciper
gång till IFRS Enligt IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital

113

113

276

276

-121

-121

-530

-530

38 865

38 865

45 794

-380

45 415

Reserver
Balanserad vinst (inklusive årets resultat)
Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare
Minoritet

38 856

-

38 856

45 540

-380

45 160

-

-

-

1 144

-

1 144

Avsättningar

20 152

20 152

17 676

-

17 676

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övr skulder till kreditinstitut

13 491

-

13 491

34 163

-

34 163

102 490

-

102 490

148 761

-

148 761
44 607

Skulder till moderföretag

26 866

-

26 866

44 607

-

Övriga långfristiga skulder

16 562

30 987

47 549

13 262

26 776

40 038

Summa långfristiga skulder

159 408

30 987

190 395

240 792

26 776

267 569

Summa kortfristiga skulder

77 910

-

77 910

104 715

-

104 715

296 326

30 987

327 313

409 868

26 397

436 265

Effekt av
Enligt tidigare övergången
principer
till IFRS

Enligt IFRS

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Avstämning av summa totalresultat för 2018

Summa intäkter
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa

519 113

-

519 113

-460 652

7 825

-452 827

-35 659

-7 311

-42 970

22 801

514

23 316

-11 091

-903

-11 994

Rörelseresultat
Finansiella poster - netto
Inkomstskatt

-3 042

-

-3 042

Årets resultat

8 668

-389

8 279

Not
Not 32
32
Händelser efter rapportperiodens
slut
Försäljning av Pålabs Fastighetsbolag
I slutet av kvartal 1 2020 har Nordisk Bergteknik genom
dotterbolaget Pålab Holding sålt 84 % av aktierna i Pålab
Fastighets AB. Transaktionen är villkorad med godkännande av
bolagstämmorna i Nordisk Bergteknik och i Pegroco Invest.
Transaktionen genomförs när villkoren är uppfyllda.

att ha en indirekt finansiell påverkan på Bolagets verksamhet,
men denna är i nuläget svår att uppskatta. Ledningen i Nordisk
Bergteknik med dotterbolag arbetar löpande med att fånga
upp och agera på eventuella indikationer som påverkar
Bolagets situation.
Potentiella finansiella effekter kan bli intäktsbortfall vid
stillestånd i projekt, merkostnader till följd av situationen, ökad
rörelsekapitalbindning genom längre betalningsvillkor samt
ökat varulager av försiktighetsskäl.

Covid 19, Corona
Utbrottet av Corona Covid 19 har under första kvartalet
2020 spridit sig i hela världen. Högst sannolikt kommer det
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NOTER

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören 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 moderbolagets ställning och
resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 24 april 2020
Nordisk Bergteknik AB (publ)
Styrelsen

Andreas Christoffersson		

Mats O Paulsson			

Wolgan Karlsson

Verkställande direktör		

Styrelseordförande			

Styrelseledamot

Björn Peterson			

Eivind Røed 			

Peter Sandberg		

Victor Örn

Styrelseledamot			

Styrelseledamot			

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Min revisionsberättelse är avgiven den 24 april 2020

Stefan Bengtsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Nordisk Bergteknik AB (publ)
Org.nr. 559059-2506

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Nordisk Bergteknik AB (publ) för år
2019.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2019 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 2019 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.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen består av sidan 1-23 (men innefattar
inte årsredovisningen, koncernredovisningen och min
revisionsberättelse avseende denna).
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.

I samband med min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en 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 misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens
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
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
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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 jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag 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 jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är
ensam ansvarig för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Nordisk Bergteknik AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina 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 bolagets 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.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt 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,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
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av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Eskilstuna den 24 april 2020

Stefan Bengtsson
Auktoriserad revisor
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Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras den 29 maj 2020.
Delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras den 31 augusti 2020.
Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 november 2020.
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Nordisk Bergteknik AB (publ)
Östra Hamngatan 52
411 08 Göteborg
Org.nr: 559059-2506
Tel: 092-910 910
www.nordiskbergteknik.se

Bohus Bergsprängning AB
Hajums industriområde 3
455 41 Hedekas
Org.nr: 556400-7788
Tel: 0524-300 20
www.bohusberg.se

Songdalen Fjellsprenging AS
Rosselandsvegen 46
4647 Brennåsen, Norge
Norskt org.nr: 961865972
Tel: +47 977 33 449
www.fjellsprenging.no

Norrbottens Bergteknik AB
Betonggatan 3
942 36 Älvsbyn
Org.nr: 556428-9063
Tel: 092-910 910
www.bergteknik.se

Hyrcon Bergsprängning AB
Villagatan 1
830 51 Hoting
Org.nr: 556715-1237
Tel: 067-140 098
www.hyrcon.se

Norsk Fjellsprengning AS
Nordre Kullerød 6
3241 Sandefjord, Norge
Norskt org.nr: 987459441
Tel: +47 932 98 958
www.norskfjellsprengning.no

Pålaktiebolaget Svenska
Signalgatan 16
442 40 Kungälv
Org.nr: 556650-7496
Tel: 0303-24 52 50
www.palab.eu

Vestfold Fjellboring AS
Nordre Kullerød 6
3241 Sandefjord, Norge
Norskt org.nr: 952960326
Tel: +47 33 48 95 50
www.vestfold-fjellboring.no

Fjellsprenger AS
Industriveien 3
3610 Kongsberg, Norge
Norskt org.nr: 991566414
Tel: +47 915 76 464
www.vestfold-fjellboring.no
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