Nordisk Bergteknik AB (publ)

Delårsrapport för andra kvartalet 2019
Andra kvartalet 2019,
april - juni 2019

Sex månader,
januari - juni 2019

(jämfört med april - juni 2018) i MSEK

(jämfört med januari – juni 2018) i MSEK



Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1)



Nettoomsättningen uppgick till 374,6 (221,7)



Resultat efter avskrivningar uppgick till 12,4 (4,6)



Resultat efter avskrivningar uppgick till 19,2 (9,6)



Periodens resultat före skatt uppgick till 7,0 (0,8)



Periodens resultat före skatt uppgick till 7,4 (1,8)



Kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till 35,3 (9,7)



Kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till 29,5 (10,5)

VD har ordet

F

örsta halvåret 2019 har varit en händelserik period.
Affärsläget har varit gynnsamt med god efterfrågan från
nya och befintliga kunder, både i Norge och i Sverige. Vi
fortsätter att växa organiskt och ser en ökad efterfrågan på just
det större helhetsansvar som Nordisk Bergteknik kan erbjuda.
Under året kommer vi genom ett antal initiativ att
vidareutveckla vårt erbjudande och vi undersöker att
komplettera med tjänster i närliggande områden.
Genom förvärv av Pålab Holding AB med dotterbolag, vårt
första bolag inom segmentet grundläggning, förstärker vi vårt
helhetserbjudande till marknaden. Våra kunder kan nu erbjudas
tjänster inom både berghantering och grundförstärkning - två
områden som kompletterar varandra väl.
Vi har emitterat en säkerställd obligation om totalt 300 MSEK,
vilken möttes av stort intresse från investerare. Obligationen ger
oss nya möjligheter att utvecklas. Den innebär att vi har säkrad
finansiering under en överskådlig tid framöver och kan fortsätta
vår tillväxtresa, bland annat med ytterligare förvärv. Samtidigt
ställer obligationen ökade krav på oss att bli effektivare med en
ökad transparens mot marknaden.
Jag ser mycket fram emot vår utvecklingsresa.

Andreas Christoffersson
VD, Nordisk Bergteknik AB
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Finansiell översikt koncernen
apr-jun

apr-jun

jan-jun

jan-jun

jan-dec

2019

2018

2019

2018

2018

Nettoomsättning

200 165

129 118

374 565

221 700

519 113

Kostnader exkl avskrivningar

-168 507

-113 862

-321 641

-192 951

-452 827

31 659

15 256

52 924

28 749

66 286

-19 208

-10 674

-33 682

-19 181

-42 970

Rörelseresultat efter avskrivningar

12 450

4 582

19 242

9 568

23 316

Finansiella poster

-5 493

-3 839

-11 871

-7 725

-11 994

Resultat före skatt

6 957

742

7 371

1 842

11 321

Soliditet, %

10,10%

12,06%

10,10%

12,06%

10,61%

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

35 271

9 669

29 529

10 493

2 042

Belopp i TSEK

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar

Väsentliga händelser under första halvåret 2019
I juni emitterade Nordisk Bergteknik en säkerställd obligation om totalt 300 MSEK.
I februari förvärvade Nordisk Bergteknik 100% av aktierna i Pålab Holding AB med verksamhet inom
grundläggning. Koncernen Pålab omsätter ca 250 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Affärsområdet Berg i Norge har tagit en order om ca 45 MNOK för uppförande av en
vindkraftspark på Øyfjellet vid Mosjøn med uppstart i september 2019 samt en order om ca 20
MNOK i samband med vägprojekt i Seljord i Telemark med uppstart i oktober 2019. Affärsområdet
Grund har tagit sin första order i Norge som följd av samarbete mellan bolagen i koncernen.
Orderns värde är ca 1,5 MNOK för grundläggningsarbete i samband med nybyggnation av
bostadshus i Skien, Telemark.
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Finansiellt resultat
Koncernens omsättning och resultat (allt i MSEK, motsvarande period föregående år inom parantes)
April – juni 2019


Nettoomsättningen uppgick till 200,2 (129,1).



Rörelseresultat före av och nedskrivningar uppgick till 31,7 (15,3).



Rörelseresultat uppgick till 12,5 (4,6).

Januari – juni 2019


Nettoomsättningen uppgick till 374,6 (221,7).



Rörelseresultat före av och nedskrivningar uppgick till 52,9 (28,7).



Rörelseresultat uppgick till 19,2 (9,6).

Ökningarna jämfört med föregående år, för både kvartalet och för första halvåret, inom omsättning
och resultatmått hänförs till genomförda förvärv och organisk tillväxt.

Koncernens balansräkning samt kassaflöde
Koncernens tillgångar och skulder har ökat genom förvärv och organisk tillväxt. Kassabehållningen har
ökat till följd av emitteringen av en obligation. Kassaflödet från den löpande verksamhet uppgår till
29,5 (10,5). Ökningen är relaterat till förvärv och underliggande lönsamhet.
Obligationsvillkoren innehåller en kovenant för kvoten nettoskuld / EBITDA som maximalt får uppgå
till 4,75. Nettoskulden uppgår till 319 980 TSEK och EBITDA till 115 352 TSEK, båda beräknade
enligt obligationsvillkorens definitioner, vilket ger kvoten 2,77 per 30 juni 2019.

Framtidsutsikter
Vi kan notera att prognoserna för BNP-tillväxten skrivs ner på olika håll efter flera år med hög
tillväxt. Signaler om en inbromsning kommer från en del håll inom ekonomin och arbetsmarknaden.
Ett scenario som växer fram är att Sverige går in i en viss avmattning med en minskad tillväxt totalt i
den svenska ekonomin men att det är fortsatt hög investeringsnivå inom investeringar i infrastruktur.
För den norska ekonomin så består tillväxten 2019 men viss inbromsning kan komma 2020.
I ett kortare perspektiv så upplever vi en fortsatt stark efterfrågan på koncernbolagens tjänster i både
Sverige och Norge. Den starka efterfrågan är kopplat till både antal och volym av större projekt
inom infrastruktur. Koncernbolagens primära marknader är utanför storstadsregionerna i båda
länderna där prognoserna indikerar på fortsatt hög aktivitet inom infrastrukturutveckling även på
medellång sikt. Koncernens beroende av bostadsmarknaden är relativt begränsad.

Personal och organisation
Vid andra kvartalets utgång så hade koncernen 218 anställda (föregående år totalt 192 inklusive
Grund) fördelat enligt nedan;
Berg Norge

Berg Sverige

Grund

Moderbolag

111

53

51

3
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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, riskfaktorerna och betydande
omständigheter som anses vara väsentliga för Bolagets verksamhet och framtida utveckling.
Entreprenadbranschen påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer, till exempel 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. Ur ett strategiskt perspektiv bedöms tillgången på personal vara en
riskfaktor för att uppnå finansiella mål.
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. Beroenden på typen och
omfattning av skadorna kan ersättningskravet bli stort, vilket kan få en negativ påverkan på Nordisk
Bergtekniks verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Nordisk Bergteknik prioriterar att lämna anbud med identifierade risker som är hanterbara och
kalkylerbara. Olika kontraktsformer 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. En sådan händelse kan få en negativ påverkan på Nordisk Bergtekniks
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Säkerhetsrisker
Bolagets verksamhet innehåller riskfyllda moment, exempelvis verktyg och maskiner som kräver rätt
handhavande och lyft av tunga element. Dessutom finns även risker förknippade med losshållning av
berg, exempelvis om laddningar ej detonerar enligt tändplan.
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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, vilket kan få en negativ påverkan på
Nordisk Bergtekniks verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Kundkreditrisk
Med kundkreditrisk avses risken att Nordisk Bergtekniks kunder inte kan fullgöra sina betalningar för
tjänster och varor levererade av Nordisk Bergteknik.
Successiv vinstavräkning
I projekt med entreprenadavtal tillämpar Nordisk Bergteknik successiv vinstavräkning, vilket innebär
att resultat tas fram i takt med färdigställande. Om projektets bedömda resultat försämras under
projektets produktionstid, kan det medföra att tidigare redovisat resultat behöver återläggas.
Genom projektstyrning och löpande uppföljning av produktionskalkyler, avstämning av utfört arbete
och slutlägesprognoser säkerställs att informationen är rättvisande.

Transaktion med närstående
Dotterbolaget Norrbottens Bergteknik AB har under 2018 och 2019 utfört en entreprenad åt
Gettens Fastighets AB i samband med uppförande av en industribyggnad i Botkyrka kommun.
Andreas Christoffersson som är VD i Norrbottens Bergteknik AB samt VD i Nordisk Bergteknik AB
är indirekt via bolag delägare i Gettens Fastighets AB. Prissättning och affärsvillkor följer normala
villkor som tillämpas av Norrbottens Bergteknik vid motsvarande uppdrag. Värdet av sålda tjänster
och material är ca 7,5 MSEK under 2019.
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Finansiella rapporter
Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag
Not

apr-jun
2019

apr-jun
2018

jan-jun
2019

jan-jun
2018

jan-dec
2018

4

200 165

129 118

374 565

221 700

519 113

-42 614
-125 893

-28 420
-85 442

-77 967
-243 674

-48 844
-144 108

-114 445
-338 382

31 659

15 256

52 924

28 749

66 286

-19 208

-10 674

-33 682

-19 181

-42 970

12 450

4 582

19 242

9 568

23 316

-5 493

-3 839

-11 871

-7 725

-11 994

6 957

742

7 371

1 842

11 321

-2 167

-438

-2 244

-720

-3 042

4 790

305

5 128

1 122

8 279

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter

22

-81

468

492

-410

Övrigt totalresultat för perioden

22

-81

468

492

-410

4 812

224

5 596

1 614

7 869

Belopp i TSEK
Nettoomsättning
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och
immateriella tillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster (netto)
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat

Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat

Summa totalresultat för perioden
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

Not 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018

1 jan 2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Goodwill
Summa immateriella tillgångar

209 552
209 552

94 177
94 177

91 406
91 406

89 173
89 173

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

45 221
193 687
238 909

21 870
135 629
157 498

19 472
153 686
173 158

22 835
114 050
136 885

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

2
552
1 349
1 903

2
98
1 749
1 850

2
432
513
947

2
0
28
30

450 364

253 525

265 511

226 088

20 804
2 538
90
23 432

10 894
2 635
684
14 213

12 258
1 559
0
13 817

7 881
2 397
10 278

138 158
0
8 451
54 694
11 293
1 125
213 720

76 812
0
1 749
20 716
10 161
4 019
113 456

108 177
80
2 918
22 697
8 595
5 306
147 772

48 967
0
845
20 871
1 411
5 903
77 997

Likvida medel

202 861

6 122

9 165

12 950

Summa omsättningstillgångar

440 013

133 792

170 753

101 225

SUMMA TILLGÅNGAR

890 377

387 317

436 265

327 313

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Påg arbeten för annans räkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Övriga kortfr fordringar
Förutbet kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

6
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

Not 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018

1 jan 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital
Varav innehav utan bestämmande inflytande

630
65 735
-63
23 617
89 920
780

123
34 398
371
11 804
46 697
822

123
27 750
-531
18 962
46 305
1 144

113
28 181
-121
10 683
38 856
0

Långfristiga skulder
Avsättningar
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

29 883
293 000
209 263
81 375
18 522
632 043

15 816
0
146 547
27 549
47 635
237 547

17 676
0
182 924
44 607
40 038
285 245

20 152
0
115 980
26 866
47 549
210 547

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

20 578
62 152
993
18 015
12 550
54 125
168 413

23 006
50 164
3 255
1 051
9 145
16 452
103 073

22 843
50 104
340
0
10 999
20 429
104 715

23 656
35 553
282
511
5 921
11 986
77 910

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

890 377

387 317

436 265

327 313
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

Belopp i TSEK
Ingående balans per 1 januari 2018
Justering förvärvsanalyser
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för perioden
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner med aktieägare

Not

Övrigt
tillskjutet
kapital

Aktiekapital
113

28 181
3 227

Balanserat
resultat
inklusive
periodens Summa eget
resultat
kapital

Reserver
-121

10 683

492
492

1 122

38 856
3 227
1 122
492
1 614

3 000
3 000

1 122

10
10

2 990
2 990

0

0

Utgående balans per 30 juni 2018
Varav innehav utan bestämmande inflytande

123

34 398

371

11 804

46 697
822

Ingående balans per 1 januari 2018
Justering förvärvsanalyser
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för perioden

113

28 181
-3 421

-121

10 683

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner med aktieägare

-410
-410

8 279

38 856
-3 421
8 279
-410
7 869

3 000
3 000

8 279

10
10

2 990
2 990

0

0

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
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för perioden

123

27 750

-531

18 962
5 128

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Fondemission
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 30 juni 2019
Varav innehav utan bestämmande inflytande

468
468

5 128

46 305
5 128
468
5 596

38 020
0
38 020

35
473
508

37 985
37 985

0

-473
-473

630

65 735

-63

23 617

89 920
780

Under 2018 genomfördes en företrädesemission riktad till befintliga aktieägare om totalt 3 MSEK. Under första halvåret
2019 har det genomförts både en företrädesemission till befintliga aktieägare samt en riktad emission i samband med
förvärvet av Pålab Holding AB tillsammans totalt 38 MSEK.
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)
Avskrivningar
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet
Finansiella poster
Inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Not

apr-jun
2019

apr-jun
2018

jan-jun
2019

jan-jun
2018

jan-dec
2018

12 450
19 208
1 929
-5 493
-2 167

4 582
10 674
1 549
-3 839
-438

19 242
33 682
319
-11 871
-2 244

9 568
19 181
3 772
-7 725
-720

23 316
42 970
-3 512
-11 994
-3 042

25 927

12 528

39 129

24 075

47 737

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitel
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Summa förändring av rörelsekapital

1 353
-10 966
18 957
9 344

-2 690
-25 059
24 890
-2 859

-9 615
-65 948
65 964
-9 600

-3 935
-35 459
25 813
-13 582

-3 539
-69 775
27 618
-45 695

Kassaflöde från den löpande verksamheten

35 271

9 669

29 529

10 493

2 042

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

-891
-19 613
3 510
-16 994

-5 004
-29 841
-434
-35 279

-118 146
-99 433
-956
-218 535

-5 004
-39 795
-1 820
-46 618

-2 233
-79 243
-917
-82 394

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

0
206 593
-21 695
184 897

3 000
20 664
508
24 172

38 020
317 074
27 459
382 553

3 000
29 916
-3 567
29 350

3 000
66 130
7 755
76 885

Periodens kassaflöde

203 175

-1 438

193 546

-6 775

-3 466

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

-644
329
202 861

7 105
455
6 122

9 165
149
202 861

12 950
-53
6 122

12 950
-319
9 165
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i TSEK
Nettoomsättning
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
Övriga finansiella poster (netto)
Resultat efter finansiella poster
Erhållet koncernbidrag
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat

Not
4

apr-jun
2019

apr-jun
2018

jan-jun
2019

jan-jun
2018

jan-dec
2018

2 426

1 441

4 593

2 917

5 794

-983
-3 229

0
-992

-1 883
-4 364

0
-1 703

-457
-5 395

-1 786

448

-1 654

1 214

-58

0

0

0

0

0

-1 786

448

-1 654

1 214

-58

0
-3 315

0
-2 049

0
-7 881

0
-5 083

9 220
-5 873

-5 101

-1 601

-9 534

-3 869

3 290

0

0

0

0

3 840

-5 101

-1 601

-9 534

-3 869

7 130

1 092

352

2 040

851

10

-4 010

-1 249

-7 494

-3 017

7 139
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

Not 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018

1 jan 2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

314 363
72 147
386 510

134 363
0
134 363

134 876
0
134 876

134 363
2 014
136 377

Summa anläggningstillgångar

386 510

134 363

134 876

136 377

6 339
2 040
373
54
8 807

384
841
3 165
0
4 390

13 140
0
700
0
13 840

2 202
0
2 195
80
4 477

Likvida medel

165 290

1 536

1 961

745

Summa omsättningstillgångar

174 096

5 926

15 801

5 222

SUMMA TILLGÅNGAR

560 606

140 289

150 677

141 599

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga kortfr fordringar
Förutbet kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

Not 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018

1 jan 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Långfristiga skulder
Obligationslån
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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630
67 478
-293
67 816
67 816

123
29 493
-2 483
27 133
27 133

123
29 493
7 674
37 290
37 290

113
26 503
535
27 151
27 151

293 000
46 586
114 454
18 522
472 562

0
44 149
28 660
16 809
89 617

0
33 919
47 689
13 262
94 869

0
52 899
27 866
16 562
97 327

15 008

15 374

15 008

10 257

2 063
1 049
0
161
1 948
20 228

241
6 914
0
0
1 011
23 539

673
1 588
0
119
1 130
18 518

152
5 958
10
0
744
17 121

560 606

140 289

150 677

141 599
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NOTER
Not 1
Allmän information
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 2
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges.
2.1 Grund för rapporternas upprättande
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. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.
Denna delårsrapport är Nordisk Bergteknik första rapport 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 9.
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. De områden som innefattar en hög grad av
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 3.
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.
Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten 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
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tillämpningen av moderföretagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i koncernredovisningens not 3.
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan:
Uppställningsformer
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.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.
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”.
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.
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
2.1.1 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.
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2.2 Koncernredovisning
2.2.1 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.
2.3 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.
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2.4 Omräkning av utländsk valuta
2.4.1 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.
2.4.2 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.
2.4.3 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.
2.5 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 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.
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2.5.1 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.
2.5.3 Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.6 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.
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2.7 Ersättningar till anställda
2.7.1 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.
2.7.2 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.
2.8 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 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.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
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
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skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom
nettobetalningar.
2.9 Immateriella tillgångar
2.9.1 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Kostnader för underhåll kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga
till utveckling av tillgångar som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när
följande kriterier är uppfyllda:


det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas,



företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem,



det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,



det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,



adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja dem finns tillgängliga, och



de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsarbeten innefattar utgifter för
anställda och externa konsulter.
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
2.10 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 ner till det beräknade restvärdet
över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
Nyttjandeperioderna är som följer:
Nedlagda utgifter på annans fastighet

3-10 år

Maskiner, inventarier, verktyg och installationer

3-10 år
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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.
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.
2.11 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).
2.12 Finansiella instrument
2.12.1 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.
2.12.2 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 intäkter och likvida medel.
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
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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.
2.12.3 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.
2.12.4 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 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.
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2.13 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.
2.14 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.
2.15 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och
banktillgodohavanden.
2.16 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.
2.17 Upplåning
I juni 2019 emitterades ett obligationslån om totalt 300 miljoner kronor. 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.
2.20 Leverantörsskulder
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.
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2.21 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Not 3
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår
behandlas i huvuddrag nedan.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill i enlighet med
den redovisningsprincip som beskrivs i not 1. Återvinnings värden för kassagenererande enheter har
fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras
som innehåller uppskattningar och bedömningar om framtiden. Även om företagsledningen anser att
uppskattade
framtida kassaflöden är rimliga kan andra antaganden gällande kassaflöden
i hög grad påverka gjorda värderingar.
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Not 4
Nettoomsättning och EBITDA per segment
Intäkter från externa kunder per typ av tjänst:
TSEK

apr-jun

apr-jun

jan-jun

jan-jun

jan-dec

2019

2018

2019

2018

2018

95 158
53 284
148 442

58 032
71 086
129 118

163 953
123 892
287 845

106 964
114 736
221 700

247 085
272 028
519 113

Summa Grund

51 723
51 723

0
0

86 720
86 720

0
0

0
0

Summa Total

200 165

129 118

374 565

221 700

519 113

apr-jun

apr-jun

jan-jun

jan-jun

jan-dec

2019

2018

2019

2018

2018

23 137
8 522
31 659

15 256
0
15 256

40 754
12 170
52 924

28 749
0
28 749

66 286
0
66 286

Berg
- Sverige
- Norge
Summa Berg
Grund
- Sverige

EBITDA per segment
TSEK

Berg
Grund
EBITDA

Not 5
Rörelseförvärv
Pålab Holding AB med dotterbolag (gemensamt benämnt Pålab nedan)
I februari 2019 förvärvade koncernen 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 åren 2019 till 2023. Tilläggsköpeskillingen är upptagen i balansräkningen i sin helhet.
I förvärvet uppstod en goodwill uppgående till ca 117,5 MSEK, vilken har balansförts i samband med
förvärvet.
Förvärvsrelaterade kostnader om ca 1 700 TSEK ingår i koncernens resultat för 2:a kvartalet 2019.
Nettoomsättning från Pålab ingår i resultaträkningen 2019 uppgående till 86,7 MSEK och bidrog med
ett rörelseresultat på 7,9 MSEK.
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Sogndalen Fjellsprenging AS
I januari 2018 förvärvade koncernen 90,1 % av aktierna i Sogndalen Fjellsprenging AS för 10,3
MNOK varav 6,3 MNOK utbetalades vid tillträdet, 2 MNOK under 2019 samt resterande 2 MNOK
skall utbetalas under 2020.
I förvärvet uppstod en goodwill uppgående till 3 950 TNOK totalt för 100 % av aktierna (3 559
TNOK för 90,1 %), vilken har balansförts i samband med förvärvet.
Fjellsprenger AS
I maj 2018 förvärvade koncernen 91 % av aktierna i Fjellsprenger AS för 1,5 MNOK.
Då bolaget vid förvärvstidpunkten hade negativt eget kapital uppstod en goodwill uppgående till ca
2,0 MNOK för 100 % av aktierna (ca 1,8 MNOK för 91 %), vilken har balansförts i samband med
förvärvet.

Not 6
Finansiella instrument - Verkligt värde för finansiella instrument värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Per 30 juni 2019 uppgår reservationen för osäkra kundfordringar till totalt TSEK 2 183 i koncernen.

Not 7
Händelser efter delårsperiodens slut
Affärsområdet Berg i Norge har tagit en order om ca 45 MNOK för uppförande av en
vindkraftspark på Øyfjellet vid Mosjøn med uppstart i september 2019 samt en order om ca 20
MNOK i samband med vägprojekt i Seljord i Telemark med uppstart i oktober 2019. Affärsområdet
Grund har tagit sin första order i Norge som följd av samarbete mellan bolagen i koncernen.
Orderns värde är ca 1,5 MNOK för grundläggningsarbete i samband med nybyggnation av
bostadshus i Skien, Telemark.

Not 8
Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
Detta är den första koncernredovisning som Nordisk Bergteknik AB (publ) publicerar och de
redovisningsprinciper som valts är IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats
när koncernredovisningen för Nordisk Bergteknik-koncernen upprättats per den 30 juni 2019 och
för den jämförande information som presenteras per den 30 juni 2018, 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).
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som
redovisats enligt tidigare redovisningsprinciper för tidigare perioder med motsvarande poster enligt
IFRS. Detta är första gången Nordisk Bergteknik publicerar en koncernredovisning varför det inte
finns någon tidigare avgiven årsredovisning innehållande en koncernredovisning enligt tidigare
tillämpade principer att stämma av mot. Inga avstämningar mellan tidigare tillämpade principer och
IFRS presenteras således för Nordisk Bergteknik - koncernen.
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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 30 juni
2019, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger
företagen en viss valmöjlighet.
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 rörelseförvärv
Standarden IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, som reglerar hur en övergång till IFRS ska göras,
erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen
framåtriktat från tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tidpunkt före
övergångstidpunkten till IFRS. Detta ger lättnader från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle
kräva omräkning av alla rörelseförvärv före övergångstidpunkten till IFRS. Nordisk Bergteknik har valt
att tillämpa IFRS 3 från och med den 1 januari 2018. Rörelseförvärv som skett före denna tidpunkt
har således inte räknats om i enlighet med IFRS 3.
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.
Leasingavtal
När IFRS 16 tillämpades för första gången, använde koncernen följande praktiska lösningar som tillåts
i IFRS 1:


Nyttjanderätter har värderats till leasingskuldens värde, med justering för förutbetalda eller
upplupna leasingavgifter hänförliga till avtalet per den 31 december 2017.



Samma diskonteringsränta har använts på leasingportföljer med liknande egenskaper



Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingtid på mindre än 12 månader per 1
januari 2018 har redovisats som korttidsleasingavtal



Direkta anskaffningskostnader för nyttjanderätter har uteslutits vid övergången till IFRS, och



Historisk information har använts vid bedömningen av ett leasingavtals längd i de fall det finns
optioner att förlänga eller säga upp ett avtal.

Kommande rapporttillfällen
Rapport för tredje kvartalet 2019 publiceras den 29 november 2019
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Göteborg den 30 augusti 2019
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari – juni 2019
ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.

Andreas
Christoffersson
Verkställande
direktör

Mats O Paulsson
Styrelseordförande

Wolgan Karlsson
Styrelseledamot

Björn Peterson
Styrelseledamot

Eivind Røed
Styrelseledamot

Peter Sandberg
Styrelseledamot

Victor Örn
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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