Års- och hållbarhetsredovisning 2020
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Vi är en ledande
produktivitetsoch hållbarhetspartners för kunder inom gruvdrift
och infrastruktur.
Våra produkter
används främst
i tillämpningar
för hårt berg.
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Verksamhetskritiska lösningar
Gruvbrytningstillämpningar inkluderar produktions- och
utvecklingsarbete för gruvdrift både under jord och i dagbrott,
samt för mineralprospektering.
Infrastrukturtillämpningar inkluderar spränghålsborrning
för tunneldrivning, vägar, järnvägar och dammbyggnation,
ballastproduktion och andra anläggningsarbeten, demolering
av byggnader, broar och industrianläggningar samt andra
borrningstillämpningar.
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Ȧ ROC – rigg för ovanjordsborrning

ȁ Diamec – kärnborrningsrigg

ȶ Pit Viper – rigg för ovanjordsborrning

ȟ Brunnsborrningsaggregat

ȴ Simba – borrigg för produktion under jord

Ȧȉ Hydraulhammare

ȏ Boomer – ortdrivningsaggregat

ȦȦ Tyst demoleringsverktyg

ȍ ƱBoltec – bultningsaggregat för förstärkning av berg

Ȧȶ Mobile Miner – mekanisk bergavverkningsutrustning

Ȱ Scooptram – underjordslastare

Ȧȴ Serviceverkstad med batteriladdningsstation

Ȯ Minetruck – underjordstruck

Ȧȏ Kontrollrum

K APITE LRUBRIK

Resultat förenar oss, innovation
inspirerar oss och engagemang
driver oss framåt. Räkna med att
Epiroc levererar de lösningar och
teknologier du behöver för att lyckas
idag och vara ledande i framtiden.
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Epiroc ųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉ
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Våra styrkor och mål

Hållbarhet

Epiroc AB är ett publikt bolag. Epiroc AB och dess
dotterbolag benämns ibland Epiroc-gruppen, Gruppen,
koncernen eller Epiroc. Även Epiroc AB kallas ibland
Epiroc. Med varje hänvisning till styrelsen menas
styrelsen för Epiroc AB. Epiroc ingick i Atlas Copcokoncernen, grundad 1873, fram till den 18 juni 2018 då
Epiroc delades ut till aktieägarna i Atlas Copco och
noterades på Nasdaq Stockholm.
Om den här rapporten
Den reviderade årsredovisningen och
ĩŅĹÏåųĹųåÚŅƴĜŸĹĜĹčåĹĀĹĹŸŞ¿ŸĜÚŅųĹ±ĂǈěƅƐŅÏĘ
74-133. Bolagsstyrningsrapporten som granskats
±ƴųåƴĜŸŅųåųĹ±ĀĹĹŸŞ¿ŸĜÚŅųĹ±ƅĉěƀƐţ
Epiroc rapporterar sitt hållbarhetsarbete för 2020
i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)
Standards version 2018, tillämpningsnivå "Core".
Hållbarhetsredovisningen omfattar även den
Ĭ±čŸƋ±Úč±ÚåĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸų±ŞŞŅųƋåĹåĹĬĜčƋƅĩ±ŞĜƋĬåƋ
11 § i årsredovisningslagen.
Hållbarhetsinformationen som varit föremål för
čų±ĹŸĩĹĜĹč±ƴųåƴĜŸŅųåųĹ±ĀĹĹŸŞ¿ŸĜÚŅųĹ±ƐĉěĉĿ
ŅÏĘŎƐíěŎĉĂţåƴĜŸŅųåųĹ±ŸÆåŸƋƼųĩ±ĹÚåų±ŞŞŅųƋĀĹĹŸ
Ş¿ŸĜÚ±ĹŎĉĂŅÏĘåƋƋÚåƋ±Ĭģåų±Ƌ:FěĜĹÚåƻĀĹĹŸŞ¿
www.epirocgroup.com/se.
Framtidsutsikter
Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande
och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda.
Utöver de faktorer som uttryckligen diskuteras
kan andra faktorer ha en väsentlig inverkan på
det faktiska utfallet. Sådana faktorer omfattar
bland annat konjunkturutveckling, valutakurs- och
ų·ĹƋåāƚĩƋƚ±ƋĜŅĹåųØŞŅĬĜƋĜŸĩ±Ę·ĹÚåĬŸåųØĜĹƴåųĩ±Ĺ±ƴ
konkurrerande produkter och deras prissättning,
produktutveckling, kommersiella och tekniska
svårigheter, leveransstörningar och stora kundförluster.
ĹÚåųƖǈƖǈŞ¿ƴåųĩ±ÚåÏŅƴĜÚěŎĿěŞ±ĹÚåĵĜĹ
Epirocs produktion och leverans av utrustning och
eftermarknadstjänster, liksom kunder och leverantörer.
Trots att kontinuitetsåtgärder införts kan pandemins
åýåĩƋåųü¿ƴ·ŸåĹƋĬĜč±Ĺåč±ƋĜƴ±ĩŅĹŸåĩƴåĹŸåųüŉų)ŞĜųŅÏŸ
ƴåųĩŸ±ĵĘåƋŅÏĘĀĹ±ĹŸĜåĬĬ±ŸƋ·ĬĬĹĜĹčŅÏĩŸ¿Ĝüų±ĵƋĜÚåĹţ
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Vi är en ledande produktivitets- och
hållbarhetspartners i attraktiva nischer
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Vi har en hög andel
återkommande affärer
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Vi driver utvecklingen mot intelligent
gruvdrift och infrastruktur
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Vi har en stark och beprövad
affärsmodell
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Vi skapar värde för våra intressenter
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Vår strategi för hållbarhet och
ansvarsfullt företagande
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Vi använder resurser på ett
ansvarsfullt och effektivt sätt
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Vi investerar i säkerhet och hälsa
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Vi växer med passionerade medarbetare
och djärva ledare
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Vi följer de högsta etiska normerna
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gruvan Agnico Eagle Kittilä i Finland.
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2020 i korthet

Orderingång och intäkter
MSEK

Covid-19-pandemin påverkade Epiroc kraftigt
under 2020. Trots det lyckades vi anpassa
vårt sätt att arbeta, sänka våra kostnader,
prioritera innovation, visa motståndskraft i vår
lönsamhet samt leverera ett starkt resultat.

Orderingång,
MSEK
Intäkter,
MSEK

Rörelseresultat och rörelsemarginal

BåĬåĹ±BåÚÆĬŅĵĹƼ%
ŅÏĘĩŅĹÏåųĹÏĘåüüų¿ĹŅÏĘ
ĵåÚŏĵ±ųŸƗǉƗǉ

Rörelseresultatet och
ĵ±ųčĜĹ±ĬåĹĀÏĩŸƋŉÚ±ƴ
åýåĩƋĜƴĜŸåųĜĹčŸ¿Ƌč·ųÚåųţ
Rörelsemarginalen
üŉųÆ·ƋƋų±ÚåŸƋĜĬĬƗǉţĊŢ

aĜĹŸĩ±Ƌ±ĹƋ±ĬŅĬƼÏĩŅų
ĵåÚüų¿Ĺƴ±ųŅŅÏĘĬ·čųå
ĩŅĬÚĜŅƻĜÚƚƋŸĬ·ŞŞüų¿ĹƋų±Ĺě
ŸŞŅųƋåųŅÏĘƴåųĩŸ±ĵĘåƋ

kųÚåųĜĹč¿ĹčåĹƴ±ų
Ņüŉų·ĹÚų±ÚŅųč±ĹĜŸĩØĵåĹ
ĵĜĹŸĩ±ÚåƁŢŞ¿čųƚĹÚ±ƴ
ƴ±ĬƚƋ±

MSEK

%

Rörelseresultat,
MSEK
Justerad
rörelsemarginal,
Ţ
Rörelsemarginal,
Ţ

ƋƼųåĬŸåĹüŉųåŸĬ¿ų
åĹƚƋÚåĬĹĜĹčŞ¿)U
ƗţăǉŅÏĘåĹƚƋŸĩĜüƋĹĜĹč
Ş¿)UƑţǉǉŞåų±ĩƋĜå
čåĹŅĵåƋƋ±ƚƋŅĵ±ƋĜŸĩƋ
ĜĹĬŉŸåĹüŉųü±ų±ĹÚå

Avkastning på sysselsatt kapital
MSEK

%

FĹƋ·ĩƋåųĹ±ĵĜĹŸĩ±ÚåăŢ
Ņųč±ĹĜŸĩƋ

Genomsnittligt
sysselsatt kapital,
likvida medel,
MSEK
Genomsnittligt
sysselsatt kapital,
åƻĩĬţĬĜĩƴĜÚ±ĵåÚåĬØ
MSEK
Avkastning på
ŸƼŸŸåĬŸ±ƋƋĩ±ŞĜƋ±ĬØŢ
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Förändring

Orderingång, MSEK
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Intäkter, MSEK
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Årets resultat, MSEK
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ăîîĊ

Operativt kassaflöde, MSEK
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ĊţĊî

Ċţîŀ
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Utdelning per aktie, SEK

ƗţăǉÃ

ƗţĊǉ

ťĊŢ

Utskiftning per aktie, SEK

ƑţǉǉÃ

-

ƗŏţƁ

ƗƁţƆ

Rörelseresultat, MSEK
Rörelsemarginal, %
Resultat före skatt, MSEK
Vinstmarginal, %

Resultat per aktie före utspädning, SEK

eƴĩ±ŸƋĹĜĹčŞ¿ŸƼŸŸåĬŸ±ƋƋĩ±ŞĜƋ±ĬØŢ
Nettoskuld/EBITDA

Koldioxid från
transport, ton/
Kostnad för sålda
varor, MSEK/
Verksamhetens
energiförbrukning, MWh /
Kostnad för sålda
varor, MSEK
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ǉŢ

Verksamhetens energiförbrukning,
MWh /Kostnad för sålda varor, MSEK

Ɓţŏ

Ɔţî

ťĊŢ

Koldioxid från transport, ton/
Kostnad för sålda varor, MSEK
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Epiroc ųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉ

Ton

ěŏǉŢ

ěǉţĊă

ȏ

Energiförbrukning och koldioxidutsläpp
MWh

Olycksfallsfrekvens, LTIFR (Losttime injury frequency rate)

kÆŸåųƴåų±×8ĜĹ±ĹŸĜåĬĬ±ų±ŞŞŅųƋåųüŉųåƗǉŏî·ųŸ±ĵĵ±ĹŸĬ±čĹ±ţ
åĹŅƋŏĜųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉŏîţ
ÃƋƼųåĬŸåĹŸüŉųŸĬ±čţ

ĜüüųŅųüŉųåƗǉŏŀ·ųĜĹƋåŅĵų·ĩĹ±ÚååĹĬĜčƋF8ŏƆ

Olycksfallsfrekvens och sjukfrånvaro
%

LTIFR

ģƚĩüų¿Ĺƴ±ųŅØŢ
Olycksfallsfrekvens (LTIFR)
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Höjdpunkter 2020
-¯PPFEVLIXWQ¯PJÁVȶȉȴȉ
Vi har höga ambitioner vad gäller
Ę¿ĬĬÆ±ųĘåƋŅÏĘƚĹÚåųƗǉƗǉü±ŸƋŸƋ·ĬĬÚå
vi långsiktiga hållbarhetsmål som
ŸƋŉÚģåų{±ųĜŸ±ƴƋ±ĬåƋŅÏĘ8c×ŸƗǉƑǉě
±čåĹÚ±üŉųĘ¿ĬĬÆ±ųƚƋƴåÏĩĬĜĹčţa¿ĬåĹ
stärker ytterligare koncernens ambitioner relaterade till klimatförändring,
Ÿ·ĩåųĘåƋŅÏĘĵ¿Ĺčü±ĬÚţ%å±ĵÆĜƋĜŉŸ±
målen inkluderar en halvering av
koldioxidutsläpp från verksamheten,
från transporter samt från kundernas
±Ĺƴ·ĹÚĹĜĹč±ƴ)ŞĜųŅÏěƚƋųƚŸƋĹĜĹčţ

Prestationer inom automation,
digitalisering och elektrifiering
Epiroc och ASI Mining vann ett
kontrakt för att konvertera Roy Hills
gruvtruckar från bemannad till autonom
användning vid järnmalmsdagbrottet
ĜeƚŸƋų±ĬĜåĹţ

Epiroc är den första utrustningstillverkaren att tillhandahålla automationslösningar
üŉųÆĬ±ĹÚ±ÚāŅƋƋ±üŉųcåƵÏųåŸƋaĜĹĜĹč
Limited vid bolagets guld- och kopparƴåųĩŸ±ĵĘåƋĜ±ÚĜ±±ĬĬåƼĜeƚŸƋų±ĬĜåĹţ

Epiroc och det världsledande företaget inom kommersiell sprängning, Orica,
lanserade tillsammans en prototyp av
Avatel™, det semiautomatiska sprängladdningssystem som är det första i sitt
slag, och som kommer att möjliggöra en
säkrare och mer produktiv sprängningsŞųŅÏåŸŸĜƚĹÚåųģŅųÚŸčųƚƴŅųţ

)ŞĜųŅÏÚåĬƋŅčĜÚåƋ)ěĀĹ±ĹŸĜåų±Úå
SIMS-projektet som genomfördes under
ƗǉŏƁôƗǉƗǉĜUĜƋƋĜĬ·ěčųƚƴ±ĹĜ8ĜĹĬ±ĹÚţ
FƤŞųŅģåĩƋåƋƋåŸƋ±ÚåŸ)ŞĜųŅÏŸÆ±ƋƋåųĜÚųĜƴĹ±
čųƚƴƚƋųƚŸƋĹĜĹčĜåĹƴåųĩĬĜččųƚƴĵĜĬģŉţ)üƋåų
framgångsrika tester har gruvan nu köpt
ŸĜĹ±üŉųŸƋ±Æ±ƋƋåųĜÚųĜƴĹ±ÆŅųųĜčč±ųţ

Säkerhet och produktivitet
i fokus när Epiroc vinner stor
order för utrustning i Ryssland
Norilsk Nickel, en av världens största
producenter av nickel, palladium,
platina och koppar, beställde utrustning
för bergförstärkning under jord för
sina gruvor Mayak och Komsomolskiy i
ƼŸŸĬ±ĹÚţkųÚåųĹĘ±ųåƋƋƴ·ųÚåŞ¿ÚųƼčƋ
a)Uŏǉǉţ

Hög efterfrågan på eftermarknadslösningar
Codelco, världens största kopparproducent, öppnade underjordsgruvan
ĘƚŧƚĜÏ±ĵ±Ƌ±Ɨǉŏŀţ8ŉųÚåĹĘ·ųčųƚƴ±Ĺ
har Codelco inte bara beställt utrustning,
ƚƋ±Ĺ·ƴåĹāåų±¿ų±ƴƋåĩĹĜŸĩŸƚŞŞŅųƋŅÏĘ
ƚƋÆĜĬÚĹĜĹčţƋųƚŸƋĹĜĹčŸŅųÚåųĹ·ųƴ·ųÚåų±ÚƋĜĬĬĵåų·Ĺa)UŏŀǉŅÏĘÆŅĩ±ÚåŸĜ
±ŞųĜĬƤƗǉƗǉţ

Epiroc har framgångsrikt lanserat
mervärdestjänster, exempelvis ett utökat
utbud av produkter, eftermontering
±ƴÆ±ƋƋåųĜåųĜÆåĀĹƋĬĜč±ĵ±ŸĩĜĹåų
ŅÏĘÆ±ƋƋåųĜŸŅĵƋģ·ĹŸƋţ

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȍ

VD - ORD

Flexibilitet under
utmanande tider
och vägen framåt
Covid-19-pandemin påverkade oss kraftigt under 2020.
Trots det lyckades vi anpassa vårt sätt att arbeta, sänka
våra kostnader, prioritera innovation, visa motståndskraft
i vår lönsamhet samt leverera ett starkt resultat. Vi gjorde
detta samtidigt som vi prioriterade hälsa och säkerhet
och gav stöd till våra kunder under denna unika och
utmanande situation. Jag är stolt över att se hur vår
organisation har anpassat sig till situationen.

Förbättrad hälsa och säkerhet är
något vi alltid prioriterar – inte
FEVEMcZ¯VIKIRZIVOWEQLIXYXER
också för våra kunder och
samarbetspartner.
Helena Hedblom, VD och koncernchef
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För Epiroc är säkerheten alltid viktigast
2020 hade Covid-19-pandemin en betydande påverkan på
)ŞĜųŅÏţĜĜĵŞĬåĵåĹƋåų±ÚåĹƼ±Ÿ·ƋƋ±ƋƋ±ųÆåƋ±ŅÏĘčåĹŅĵüŉųÚåĵ¿Ĺč±üŉųåÆƼčč±ĹÚåŅÏĘŸ·ĩåųĘåƋŸĘŉģ±ĹÚå¿Ƌč·ųÚåųţ
8ŉųÆ·ƋƋų±ÚĘ·ĬŸ±ŅÏĘŸ·ĩåųĘåƋ·ųĹ¿čŅƋƴĜ±ĬĬƋĜÚŞųĜŅųĜƋåų±ųô
inte bara i vår egen verksamhet, utan också för våra kunder
ŅÏĘŸ±ĵ±ųÆåƋŸŞ±ųƋĹåųţI±čƴĜĬĬĬƼüƋ±üų±ĵƋƴ¿åƻåĵŞåĬŞ¿Ęƚų
ƴĜüŉųÆ·ƋƋų±ųŸ·ĩåųĘåƋåĹčåĹŅĵŅĬĜĩ±ĜĹĜƋĜ±ƋĜƴŅÏĘŞųŅčų±ĵţ
Låt mig börja med SafeStart®-programmet, som ökar
medvetenheten kring säkerhet och därmed minskar mänskĬĜč±üåĬŸŅĵĩ±ĹĬåÚ±ƋĜĬĬŸĩ±ÚŅųţ±üåƋ±ųƋŷčŉų±ƋƋÚåĹŅųĵ±ĬƋ
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ĩŅųƋŸĜĩƋĜč±ŞŅŸĜƋĜƴ±åýåĩƋåųĹ±±ƴŸ·ĩåųĘåƋŸƚƋÆĜĬÚĹĜĹčÆĬĜų
ÆåŸƋ¿åĹÚåţ%·ųĵåÚÆĜÚų±ųŞųŅčų±ĵĵåƋƋĜĬĬåĹüŉųŸƋ·ųĩƋŅÏĘ
Ę¿ĬĬÆ±ųŸ·ĩåųĘåƋŸĩƚĬƋƚųţ
)ƋƋ±ĹĹ±ƋåƻåĵŞåĬ·ųŞųŅčų±ĵĵåƋXĜƴåŅųĩ)ĬĜĵĜĹ±ƋĜŅĹţ
Genom att ha ett säkerhetstänk när vi utvecklar utrustning
skapar vi lösningar som gör att risken för människor att
åƻŞŅĹåų±Ÿüŉųü±ųĬĜčåĹåųčĜåĬĜĵĜĹåų±Ÿţ
Vi har en positiv trend när det gäller olyckor som leder
till frånvaro men vi kommer aldrig att vara nöjda så länge
ŅĬƼÏĩŅųĜĹƋų·ý±ųţĜĩŅĵĵåų±ƋƋčŉų±±ĬĬƋƴĜĩ±Ĺüŉų±ƋƋĘåĬƋ
ƚĹÚƴĜĩ±ÚåŸŸ±ţ

9XQERERHIMRPIHRMRKT¯ȶȉȶȉ
ŅƴĜÚěŎĿěŞ±ĹÚåĵĜĹŞ¿ƴåųĩ±Úåƴ·ųĬÚåĹôŅÏĘ)ŞĜųŅÏô
ÆåƋƼÚĬĜčƋüų¿ĹŅÏĘĵåÚÆŉųģ±Ĺ±ƴƖǈƖǈţ¿ųƴåųĩŸ±ĵĘåƋÆŉųjade påverkas i mars, då vissa kunder stoppade sin verksamĘåƋåĬĬåų±ųÆåƋ±ÚåĵåÚųåÚƚÏåų±Úĩ±Ş±ÏĜƋåƋţ
Under andra kvartalet påverkades Epiroc betydligt av
ųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųĩŅŞŞĬ±ÚåƋĜĬĬŞ±ĹÚåĵĜĹţųŅƋŸÚåƋĬƼÏĩ±ÚåŸƴĜ
anpassa vårt arbetssätt, sänka våra kostnader och visa motŸƋ¿ĹÚŸĩų±üƋĜƴ¿ųĬŉĹŸ±ĵĘåƋţĜčģŅųÚåÚåƋŸ±ĵƋĜÚĜčƋŸŅĵƴĜ
prioriterade hälsa och säkerhet och gav stöd till våra kunder i
ÚåĹĹ±ƚĹĜĩ±ŅÏĘƚƋĵ±Ĺ±ĹÚåŸĜƋƚ±ƋĜŅĹţ

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȮ
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Stark återhämtning för order och intäkter
Kundernas efterfrågan återhämtade sig under andra halv¿ųåƋØĹ·ųųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųĹ±Ĭ·ƋƋ±ÚåŸŅÏĘāåųčųƚƴěŅÏĘĜĹüų±ŸƋųƚĩƋƚų±ĹĬ·ččĹĜĹč±ųƴ±ųĜÚųĜüƋţ
För helåret var orderingången oförändrad organiskt,
negativt påverkad av lägre orderingång för utrustning och
üŉųŅŅĬŸ¼eƋƋ±ÏĘĵåĹƋŸţ¿ųŸåųƴĜÏåƴåųĩŸ±ĵĘåƋƚƋƴåÏĩĬ±ÚåŸ
ŸƋ±ųĩƋŅÏĘŅųÚåųĜĹč¿ĹčåĹŉĩ±ÚåĵåÚƀŢŅųč±ĹĜŸĩƋţ
¿ų±ĩƚĹÚåųŸƴĜĬģ±±ƋƋĜĹƴåŸƋåų±ĜƚƋųƚŸƋĹĜĹčĘ±ųŉĩ±ƋţĹÚåų
¿ųåƋĀÏĩƴĜåĹÚåĬŸƋŉųųåŅųÚåųŞ¿ƚƋųƚŸƋĹĜĹčĵåĹƋĜĬĬƴ·ƻƋåĹ
kom främst från små och medelstora order, vilket indikerar
±ƋƋÚåƋĀĹĹŸåĹčŅÚƚĹÚåųĬĜčč±ĹÚååüƋåųüų¿č±Ĺţ
)üƋåųåƋƋƚƋĵ±Ĺ±ĹÚå¿ųĵĜĹŸĩ±ÚåĜĹƋ·ĩƋåųĹ±ĵåÚĂŢŅųč±ĹĜŸĩƋŅÏĘŎƖŢƋŅƋ±ĬƋØĜĹĩĬƚŸĜƴååĹĹåč±ƋĜƴƴ±ĬƚƋ±åýåĩƋţŅƋ±ĬƋ
ƚŞŞčĜÏĩĜĹƋ·ĩƋåųĹ±ƋĜĬĬa)UƐƅŎƖƖţ

Pandemin stärker intresset för ny teknik
%åƋ·ųƋƼÚĬĜčƋ±ƋƋŞ±ĹÚåĵĜĹôåĬĬåųŸĹ±ų±ųåÚåųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåų
som tvingade kunderna att antingen stoppa sin verksamhet
åĬĬåų±ųÆåƋ±ĵåÚųåÚƚÏåų±Úĩ±Ş±ÏĜƋåƋôĘ±ųĬåƋƋƋĜĬĬåƋƋŉĩ±Ƌ
ĜĹƋųåŸŸåüŉųƴ¿ų±ĬŉŸĹĜĹč±ųĜĹŅĵ±ƚƋŅĵ±ƋĜŅĹŅÏĘÚĜčĜƋ±ĬĜŸåųĜĹčţ
Våra kunder har visat ett växande intresse för de här
ĬŉŸĹĜĹč±ųĹ±ƚĹÚåųāåų±¿ųŅÏĘÚåĹĹ±ƋųåĹÚĘ±ųĹƚ±ÏÏåĬåųåų±Ƌţ¿·ųĜĹƋåÆ±ų±ü±ĬĬåƋŞ¿ÚåƚƋƴåÏĩĬ±Úåĵ±ųĩĹ±ÚåųĹ±ØŸŅĵ
tidigare har tagit till sig ny teknik i ett tidigt skede, utan på
±ĬĬ±ĵ±ųĩĹ±Úåųţ
Vårt beslut att inrätta regionala tillämpningscenter runt
ŅĵĜƴ·ųĬÚåĹĘ±ųÆĜÚų±čĜƋƋĜĬĬ±ƋƋčŉų±ÚåƋƋ±ĵŉģĬĜčƋţ:åĹŅĵ
att föra innovationer och lösningar närmare kunderna gör
ƴĜÚåƋåĹĩĬ±ųåüŉųÚåĵ±ƋƋƋ±ƋĜĬĬŸĜčĹƼ±ƋåĩĹŅĬŅčĜåųţ

Stark rörelsemarginal och besparingar
från effektiviseringsåtgärder
)ŞĜųŅÏĘ±ųåĹāåƻĜÆåĬ±ý·ųŸĵŅÚåĬĬÚ·ųƴĜĩŅĹƋĜĹƚåųĬĜčƋ±ĹŞ±ŸŸ±ųŅŸŸƋĜĬĬĵ±ųĩĹ±ÚŸŸĜƋƚ±ƋĜŅĹåĹţåÚ±ĹĜÚåƋüŉųŸƋ±ĩƴ±ųƋ±let påbörjade vi beredskapsåtgärder för att möta en lägre
åüƋåųüų¿č±Ĺţ
Ƌč·ųÚåųĹ±ĵåÚĩŅųƋŸĜĩƋĜč±åýåĩƋåųƴ±ųÆĬ±ĹÚ±ĹĹ±Ƌ±ƋƋ
minska den tillfälliga personalstyrkan och antalet konsulter,
ĵĜĹŸĩ±±ųÆåƋŸƋĜÚåĹŸ±ĵƋĵĜĹŸĩ±ÚåÚĜŸĩųåƋĜŅĹ·ų±ƚƋčĜüƋåųĹ±ţ
Det är värt att notera att vi inte utnyttjade det statliga
ŸƋŉÚåƋüŉųĩŅųƋƋĜÚŸŞåųĵĜƋƋåųĜĹč±ųĜƴåųĜčåţ
)ýåĩƋĜƴĜŸåųĜĹčŸ¿Ƌč·ųÚåųüŉų±ƋƋĬ¿ĹčŸĜĩƋĜčƋŸƋ·ųĩ±)ŞĜųŅÏ
ĜĹüŉųÚåŸĜĹŅĵĘåĬ±Ņųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹåĹţ%åĹĵåŸƋŅĵü±ƋƋ±ĹÚå
åtgärden syftade till besparingar på drygt MSEK 500 årligen
üų¿ĹƋųåÚģåĩƴ±ųƋ±ĬåƋƖǈƖǈţ ƴåĹŞųŅčų±ĵĵåƋüŉųüŉųÆ·ƋƋųĜĹč
av logistikkedjan har gett positiva resultat, även om i en
Ĺ¿čŅƋĬ¿ĹčŸ±ĵĵ±ųåƋ±ĩƋ·Ĺüŉųƴ·ĹƋ±ƋŞ¿čųƚĹÚ±ƴŞ±ĹÚåĵĜĹţ

Eftersom jag har min bakgrund inom
forskning och utveckling (FoU) är
innovation särskilt viktigt för mig och
åĹ±ƴĵĜĹ±ŸƋų±ƋåčĜŸĩ±ŞųĜŅųĜƋåųĜĹč±ųţ
Innovation finns i vårt DNA och vi
investerar mer än någonsin i FoU för
±ƋƋĬĜčč±ŸƋåčåƋüŉųåţ
Helena Hedblom, VD och koncernchef
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Epiroc ųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉ

ŅƋ±ĬƋŸåƋƋĘ±ųĜĵŞĬåĵåĹƋåųĜĹčåĹ±ƴåýåĩƋĜƴĜŸåųĜĹčŸ¿Ƌgärder varit framgångsrik och rörelsemarginalen för helåret
ƚŞŞčĜÏĩƋĜĬĬƖǈţĉŢţ%åƋ·ųåĹŸƋ±ųĩŅÏĘÆų±ĹŸÏĘĬåÚ±ĹÚåĵ±ųčĜĹ±ĬØƴĜĬĩåƋŅÏĩŸ¿·ųåƋƋ±ƴƴ¿ų±ĵ¿Ĭţ

Omvandla resultat till kassaflöde
ĹÚåųƚƋĵ±Ĺ±ĹÚåŞåųĜŅÚåų·ųĩ±ŸŸ±āŉÚåƋƴĜĩƋĜč±ųå·Ĺ
Ĺ¿čŅĹŸĜĹţųŅƋŸ±ƋƋƴĜƚŞŞĬåƴÚåÚåĹŸƋŉųŸƋ±ĩųĜŸåĹŞ¿ĵ¿Ĺč±
¿ųčåĹåųåų±ÚåƴĜåƋƋŸƋ±ųĩƋŅŞåų±ƋĜƴƋĩ±ŸŸ±āŉÚåØŸŅĵƚŞŞčĜÏĩ
ƋĜĬĬa)UƀǈǈƅŅÏĘƴ±ųĘŉčųå·ĹƖǈŎĿţ)ýåĩƋĜƴĜŸåųĜĹčŸ¿Ƌč·ųÚåųĹ±ØÚåƋŸƋ±ųĩ±ųåŸƚĬƋ±ƋåƋŅÏĘÚåƋŉĩ±Úåĩ±ŸŸ±āŉÚåƋƋĜĬĬ
üŉĬģÚ±ƴĵĜĹŸĩ±ƋųŉųåĬŸåĩ±ŞĜƋ±ĬÆĜÚųŅčţkųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹåĹĘ±ų
ƴ±ųĜƋÚƚĩƋĜčŞ¿±ƋƋü¿ĩƚĹÚåųĹ±±ƋƋÆåƋ±Ĭ±ţ
)ƋƋŸƋ±ųĩƋĩ±ŸŸ±āŉÚåĘ±ųĵ¿Ĺč±üŉųÚåĬ±ųţ8ŉųÚåƋüŉųŸƋ±
innebär det att vi kan prioritera investeringar i innovation
ŅÏĘüŅųƋŸ·ƋƋ±ƚƋƴåÏĩĬ±ƴ¿ųƋƋåĩĹĜŸĩ±ĬåÚ±ųŸĩ±Şţ%åƋčŉųÚåƋ
också möjligt för oss att vara redo när och om möjligheter
ƋĜĬĬüŉųƴ·ųƴƚŞŞŸƋ¿ųţ

Hantera krisen och bygga för framtiden
%åĹŎíģƚĹĜĀų±ÚåƴĜƋƴ¿¿ųŸŅĵÆŉųŸĹŅƋåų±ƋÆŅĬ±čţ8Ĝų±ĹÚåƋ
čåĹŅĵüŉųÚåŸüŉųŸƋ¿ŸƴĜ±Ĺ·ƋåƋŞ¿čųƚĹÚ±ƴŞ±ĹÚåĵĜĹţ{ųåÏĜŸ
ŸŅĵåƋƋƚĹčƋŅÏĘĘƚĹčųĜčƋÆŅĬ±čĘ±ųƴĜŸĹ±ÆÆĘåƋåĹŅÏĘāåƻĜÆĜĬĜƋåƋåĹţ±ĵƋĜÚĜčƋĘ±ųƴĜÆåƋƼÚ±ĹÚååųü±ųåĹĘåƋŅÏĘÚģƚŞ±
ųŉƋƋåųŸŅĵč¿ųƋĜĬĬÆ±ĩ±·ĹÚ±ƋĜĬĬŎíƀƐţc·ųƴĜÆƼččåųƴĜÚ±ųåüŉų
framtiden behåller vi fokus på våra strategiska prioriteringar:
ĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹØåüƋåųĵ±ųĩĹ±ÚØåýåĩƋĜƴĜƋåƋĜƴåųĩŸ±ĵĘåƋåĹŸ±ĵƋ
Ę¿ĬĬÆ±ųĘåƋţ

Innovation och starka samarbeten
Eftersom jag har min bakgrund inom forskning och utveckĬĜĹčŠ8Ņš·ųĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹŸ·ųŸĩĜĬƋƴĜĩƋĜčƋüŉųĵĜčţFĹĹŅƴ±ƋĜŅĹ
ĀĹĹŸĜƴ¿ųƋ%ceŅÏĘƴĜĜĹƴåŸƋåų±ųĵåų·ĹĹ¿čŅĹŸĜĹĜ8Ņüŉų
±ƋƋĬĜčč±ŸƋåčåƋüŉųåţ¿ųƋŅÆåƴåĩĬĜč±üŅĩƚŸŞ¿ĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹ
ŸƋų·ÏĩåųŸĜčŅÏĩŸ¿ƚƋ±ĹüŉųÚåƋƴĜŸģ·Ĭƴ±čŉųţĜÚų±ųŅÏĩŸ¿ĹƼƋƋ±
±ƴ8ŅĘŅŸĩƚĹÚåųØĬåƴåų±ĹƋŉųåųŅÏĘ±ĹÚų±Ş±ųƋĹåųţc¿čų±
exempel på starka samarbeten:
• aåÚaŅÆĜĬ±ųĜŸƚƋƴåÏĩĬ±ųƴĜŞŅŸĜƋĜŅĹåųĜĹčŸŸƼŸƋåĵƚĹÚåųģŅųÚţ
• Med ASI Mining och Combitech utvecklar vi lösningar
üŉų±ƚƋŅĹŅĵÚųĜüƋŅÏĘĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸĘ±ĹƋåųĜĹčţ
• Med Orica utvecklar vi lösningar för semiautomatiska
ŸŞų·ĹčĬ±ÚÚĹĜĹčŸŸƼŸƋåĵţ
• Med Northvolt och ABB samarbetar vi inom batteridrivna
üŅųÚŅĹØÆ±ƋƋåųĜåųŅÏĘåĬåĩƋųĜŸĩ±ÚųĜƴĬĜĹŅųţ
• kÏĘĵåÚ)ųĜÏŸŸŅĹ±ųÆåƋ±ųƴĜĵåÚă:ěƚŞŞĩŅŞŞĬĜĹčţ

Tre stora teknikskiften
Det pågår tre stora teknikskiften som gör gruv- och infrastrukturindustrierna mer produktiva och hållbara: automaƋĜŅĹØÚĜčĜƋ±ĬĜŸåųĜĹčŅÏĘåĬåĩƋųĜĀåųĜĹčţĜŸĜƋƋåųĜüŉų±ųŸ·ƋåƋüŉų
ÚåŸŸ±ŸĩĜüƋåĹØƴĜĬĩåƋčƼĹĹ±ųƴ¿ų±ĩƚĹÚåųŞ¿ĵ¿Ĺč±ŅĬĜĩ±Ÿ·ƋƋţ
För att fortsatt ligga i framkant kommer vi även framöver att
ĜĹč¿Ÿ±ĵ±ųÆåƋåĹŅÏĘüų·ĵģ±åĹĜĹĹŅƴ±ƋĜƴĩƚĬƋƚųţ

Automation ökar säkerheten
och höjer produktiviteten
Vi har en marknadsledande position inom automation och
Ę±ųƴ·ĬÆåŞųŉƴ±ÚåĬŉŸĹĜĹč±ųųƚĹƋŅĵĜƴ·ųĬÚåĹţ
Till exempel inledde vi under 2020 implementeringen
av världens största automationsprojekt för blandad maskināŅƋƋ±ţĜčŉųÚåƋƋĜĬĬŸ±ĵĵ±ĹŸĵåÚeFaĜĹĜĹčüŉųŅƼBĜĬĬŸ
ģ·ųĹĵ±ĬĵŸÚ±čÆųŅƋƋĜeƚŸƋų±ĬĜåĹţĜĘ±ųŅÏĩŸ¿čģŅųƋüų±ĵŸƋåč
Ĝƴ·ųĬÚåĹŸŸƋŉųŸƋ±±ƚƋŅĵ±ƋĜŅĹŸĜĹĜƋĜ±ƋĜƴüŉųÆĬ±ĹÚ±ÚāŅƋƋ±üŉų
čųƚƴÚųĜüƋƚĹÚåųģŅųÚüŉųcåƵÏųåŸƋaĜĹĜĹčĜeƚŸƋų±ĬĜåĹţ
eƚƋŅĵ±ƋĜŅĹ·ų±ƴčŉų±ĹÚå±ƴāåų±Ÿĩ·Ĭţ8ŉųŸƋ±ƴ±ĬĬƋ
handlar det om att skydda människor och hålla dem borta
üų¿Ĺü±ųĬĜč±ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹåųţUƚĹÚåųĹ±čƼĹĹ±ŸŅÏĩŸ¿±ƴŉĩ±Ú
produktivitet, lägre bränsleförbrukning och minskad total
·č±ĹÚåĩŅŸƋĹ±Úţ
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Digitalisering frigör dold eftermarknadspotential
Digitalisering medför stor potential, både för våra kunder och
üŉųŅŸŸţĜƋĜĬĬĘ±ĹÚ±Ę¿ĬĬåųåƋƋÆųåƋƋƚƋÆƚÚ±ƴÚĜčĜƋ±Ĭ±ĬŉŸĹĜĹč±ųØ
bland annat uppkoppling för att lokalisera maskiner och
personer i en gruva, fjärrstyrning av utrustning och helt autoĹŅĵ±ĬŉŸĹĜĹč±ųţ
%ĜčĜƋ±ĬĜŸåųĜĹčüŉųÆ·ƋƋų±ųŅÏĩŸ¿ƴ¿ųåčåĹƴåųĩŸ±ĵĘåƋţeƋƋ
vi har ökat införandet och användningen av RPA (Robotic
{ųŅÏåŸŸeƚƋŅĵ±ƋĜŅĹščŉųƴ¿ų±ŞųŅÏåŸŸåųåýåĩƋĜƴ±ųåŅÏĘ
ĵĜĹŸĩ±ųÆåĘŅƴåƋ±ƴåĹĩåĬÚ±Ƌ±ĜĹĵ±ƋĹĜĹčţ%åŸŸƚƋŅĵØģƚĵåų
ĵ±ŸĩĜĹÚ±Ƌ±ƴĜĘ±ųØÚåŸƋŅÆ·ƋƋųåĩ±ĹƴĜƚƋƴåÏĩĬ±ƴ¿ųƚƋųƚŸƋĹĜĹčţ
%åƋčŉųŅŸŸŅÏĩŸ¿åýåĩƋĜƴ±ųåĜƴ¿ųƋ±ųÆåƋåĵåÚåüƋåųĵ±ųĩĹ±ÚåĹţaåųĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹĜĹĹåÆ·ųÆ·ƋƋųåƴ·ųÚååųÆģƚÚ±ĹÚåƋĜĬĬƴ¿ų±
ĩƚĹÚåųØƴĜĬĩåƋŸƋ·ųĩåųÚåų±ŸŞųŅÚƚĩƋĜƴĜƋåƋŅÏĘŸ·ĩåųĘåƋţ±ĵĵ±Ĺü±ƋƋĹĜĹčŸƴĜŸ×ƚŞŞĩŅŞŞĬĜĹč·ųŞŅŸĜƋĜƴƋŞ¿ĵ¿Ĺč±ŅĬĜĩ±ƤŸ·ƋƋţ

Genom att erbjuda de bästa
lösningarna – med alternativ för
automation, digitalisering, och
elektrifiering – och att erbjuda en
stark lokal närvaro, kommer vi att
stärka relationen till våra kunder
och göra Epiroc ännu starkare.
:McZ¯KEVX®ROER]XX
Helena Hedblom, VD och koncernchef

'EXXIVMIPIOXVMWOEQEWOMRIVcJÁVcYXWP®TTWJVMHVMJX
)ŞĜųŅÏĘ±ųåĹĬ¿ĹčĘĜŸƋŅųĜĩ±ƴåĬåĩƋųĜĀåųĜĹčţåÚ±ĹƚĹÚåų
ŎĿƀǈěƋ±ĬåƋåųÆģŉÚƴĜåĬÚųĜƴĹ±ÆŅųųĜčč±ųŸŅĵ±Ĺƴ·ĹÚåĩ±ÆĬ±ųţ
Idag har vi det största utbudet av batteridrivna fordon för
ƚĹÚåųģŅųÚŸƋĜĬĬ·ĵŞĹĜĹč±ųĵåÚĩƚĹÚåųŞ¿±ĬĬ±ĩŅĹƋĜĹåĹƋåųţ
Under 2020 arbetade vi hårt för att utöka erbjudandet
ƼƋƋåųĬĜč±ųåŅÏĘüŉų±ƋƋĘģ·ĬŞ±ĩƚĹÚåųĹ±±ƋƋƋ±ŸƋåčåƋŉƴåųƋĜĬĬåĬţ
¿ųƋĩŅĹÏåŞƋÆ±ƋƋåųĜŸŅĵƋģ·ĹŸƋŸ·ĹĩåųĜĹč¿ĹčŸƋųŉŸĩåĬĹţ%åƋƋ±
eftersom kunderna inte behöver göra en engångsinvestering,
ƚƋ±ĹĜŸƋ·ĬĬåƋÆåƋ±Ĭ±ųĬŉŞ±ĹÚåüŉųƋģ·ĹŸƋåĹţ
Vi kommer att erbjuda all vår utrustning i batteridrivna
versioner senast 2025 för underjord och senast 2030 för
Ņƴ±ĹģŅųÚţ
åĩĹĜĩåĹ·ųĹƚƴ·ĬåƋ±ÆĬåų±ÚŅÏĘ±ĬĬƋāåųĩƚĹÚåųĜĹŸåųüŉųě
delarna med att använda eldrivna maskiner istället för dieselÚųĜƴĹ±ţĬ±ĹÚüŉųÚåĬ±ųĹ±ĀĹĹŸüŉųÆ·ƋƋų±ÚĘ·ĬŸ±ŅÏĘŸ·ĩåųĘåƋ
tack vare lägre utsläpp, buller och värme samt lägre total
ÚųĜüƋŸĩŅŸƋĹ±ÚŅÏĘĘŉčųåŞųŅÚƚĩƋĜƴĜƋåƋţ8ŉųÚåĬåĹ·ųŸ·ųŸĩĜĬƋ
stor för underjordsdrift, där kunderna traditionellt gör stora
investeringar i ventilation för att minska eller ta bort diesel¿ĹčŅųŅÏĘ±ĹÚų±ƚƋŸĬ·ŞŞţ
Vi är stolta över att ligga i framkant för branschens överč¿ĹčƋĜĬĬåĹüŅŸŸĜĬüųĜüų±ĵƋĜÚţ

Förvärv som stärker vårt ledarskap ytterligare
Vi vill alltid förvärva företag som kan stärka vårt tekniska
ledarskap, vår marknadsnärvaro och/eller vårt erbjudande
ƋĜĬĬĵ±ųĩĹ±ÚåĹţĹÚåųƖǈƖǈŅýåĹƋĬĜččģŅųÚåƴĜåƋƋŞ±ųüŉųƴ·ųƴţFÚåÏåĵÆåųŅýåĹƋĬĜččģŅųÚåƴĜƋĜĬĬåƻåĵŞåĬüŉųƴ·ųƴåƋ±ƴ
aĜĹå{ĵåÚÏĜųĩ±Ɩǈǈ±ĹŸƋ·ĬĬÚ±ţ8ŉųåƋ±čåƋØŸŅĵĘ±ųĩŅĹƋŅų
i Sydafrika, Kanada, Australien och Chile, stöttar stora och
ĵåÚåĬŸƋŅų±čųƚƴŅųĜ±ųÆåƋåƋĵåÚ±ƋƋŅŞƋĜĵåų±ŸĜĹåýåĩƋĜƴĜƋåƋ
genom att tillhandahålla en ledande programvaruplattform
ŸŅĵĜĹƋåčųåų±ųƋåĩĹĜŸĩčųƚƴÚ±Ƌ±ţUŅĵÆĜĹ±ƋĜŅĹåĹ±ƴaĜĹå{×Ÿ
plattform och Epirocs digitala lösningar, samarbetspartners
och globala närvaro har potential att förändra hur gruvverkŸ±ĵĘåƋÆåÚųĜƴŸţ

Höga ambitioner för hållbarhet
Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och därför är
Ę¿ĬĬÆ±ųĘåƋĜĹƋåčųåų±ƋĜ±ĬĬƋƴĜčŉųţ¿ųĜĹĹŅƴ±ƋĜŅĹŸ±čåĹÚ±č¿ų
Ę±ĹÚĜĘ±ĹÚĵåÚƴ¿ų±ĩƚĹÚåųŸĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸ±čåĹÚ±ţB¿ĬĬÆ±ųĘåƋ·ųåĹĩŅĹĩƚųųåĹŸüŉųÚåĬŅÏĘÆĜÚų±ųƋĜĬĬĬ¿ĹčŸĜĩƋĜčƋĜĬĬƴ·ƻƋţ
Vi har undertecknat FN:s Global Compact-initiativ och ger
vårt fulla stöd till de 10 principerna inom mänskliga rättigĘåƋåųØ±ųÆåƋŸų·ƋƋØĵĜĬģŉŅÏĘ±ĹƋĜĩŅųųƚŞƋĜŅĹţ
Under 2020 fastställde vi våra långsiktiga hållbarhetsmål
för 2030 som stödjer Parisavtalet och FN:s 2030-agenda
üŉųĘ¿ĬĬÆ±ųƚƋƴåÏĩĬĜĹčţĬ±ĹÚĵ¿ĬåĹĀĹĹŸĹŅĬĬ±ųÆåƋŸųålaterade skador och att halvera koldioxidutsläppen från
ƴåųĩŸ±ĵĘåƋåĹØüų¿ĹƋų±ĹŸŞŅųƋåųŸ±ĵƋüų¿ĹŸ¿ĬÚ±ĵ±ŸĩĜĹåųţ
Användandet av vår utrustning utgör större delen av vår
ĩŅĬÚĜŅƻĜÚŞ¿ƴåųĩ±ĹŅÏĘÚ·ųüŉų·ųÚåĹĹ±±ŸŞåĩƋŸ·ųŸĩĜĬƋƴĜĩƋĜčţ

Dessutom har vi lagt stort fokus på efterlevnaden av vår
ƚŞŞüŉų±ĹÚåĩŅÚţĜŸƋØĵåĹĜĹƋåĵĜĹŸƋØĘ±ųƴĜ±ĵÆĜƋĜŅĹåĹ±ƋƋ
avsevärt öka mångfalden vad gäller kön och vi har ställt upp
ett ambitiöst mål om att fördubbla antalet kvinnor i operativa
ųŅĬĬåųţƤ

Engagerade medarbetare som vågar tänka nytt
ųåƋƴ±ųƚƋĵ±Ĺ±ĹÚåĵåÚŸĹ±ÆÆ±üŉų·ĹÚųĜĹč±ųĜåüƋåųüų¿č±Ĺţ
Vi hittade dock nya sätt att arbeta på, genomförde nödvändiga åtgärder och fokuserade på att vara den bästa möjliga
Ş±ųƋĹåųĹüŉųƴ¿ų±ĩƚĹÚåųţ)Ĺč±čåų±ÚåĵåÚ±ųÆåƋ±ųåĵŉģĬĜččģŅųÚåÚåƋƋ±ţ
På Epiroc har vi en innovationskultur och vår nya vision,
ŸŅĵĬ±ĹŸåų±ÚåŸĜģ±Ĺƚ±ųĜƖǈƖŎØ·ų%±ųåƋŅƋĘĜĹĩĹåƵţ·ųĬÚåĹ
och branschen förändras snabbt och för att fortsätta vara en
sann produktivitets- och hållbarhetspartners för våra kunder
ĵ¿ŸƋåƴĜƴ¿č±Ƌ·Ĺĩ±ĹƼƋƋţ

Vägen framåt
Det kommer att lanseras många nya spännande produkter
ŅÏĘĬŉŸĹĜĹč±ųƚĹÚåųƖǈƖŎţ8ŉų±ƋƋĹ·ĵĹ±Ĺ¿čų±ŸƋƼÏĩåĹ×
Den nya generationens Boomer, särskilt konstruerad för
čųƚƴåĹƋųåŞųåĹŉųåųØĩŅĵĵåų±ƋƋĬ±ĹŸåų±ŸĜÆŉųģ±Ĺ±ƴ¿ųåƋţ%åƋ
är en verklig ortdrivningsrig, fullt utrustad för olika uppgifter
ŅÏĘ±ƚƋŅĵ±ƋĜŅĹţģ·Ĭƴü±ĬĬåƋĩŅĵĵåųƴĜŸ¿Ÿĵ¿ĹĜĹčŅĵ±ƋƋ
åųÆģƚÚ±åƋƋ±ĬƋåųĹ±ƋĜƴĵåÚÆ±ƋƋåųĜÚųĜƴåĹÚųĜƴĬĜĹ±ţ
En annan revolutionerande innovation är vår kommande
ĬŉŸĹĜĹčüŉųĘåĬƋĵåĩ±ĹĜŸĩĬ±ÚÚĹĜĹčţ:åĹŅĵŸ±ĵ±ųÆåƋåƋĵåÚ
Orica, den ledande sprängämnestillverkaren, kommer vi att
üŉųÆ·ƋƋų±Ÿ·ĩåųĘåƋåĹŅÏĘ±ųÆåƋŸĵĜĬģŉĹüŉųŅŞåų±ƋŉųåųţĹÚåų
ƖǈƖŎĩŅĵĵåųƋåŸƋĹĜĹč±ƴŞųŅƋŅƋƼŞåĹ±ƋƋĜĹĬåÚ±Ÿţ
kĵģ±čĜŸƋ·ĬĬåƋÆĬĜÏĩ±ųĬ·Ĺčųåüų±ĵØƴ±ųÆåĀĹĹåųŸĜč)ŞĜųŅÏ
ŅĵƋĜŅ¿ųũĜƴåƋ±ƋƋƴ¿ų±ĩƚĹÚåųĘ±ųĵ¿Ĺč±ƚƋĵ±ĹĜĹč±ųţ
Epiroc kommer att vara ”möjliggöraren” och tillhandahålla
lösningarna för dessa utmaningar och leda omställningen
ĵŅƋĘ¿ĬĬÆ±ųčųƚƴÚųĜüƋŅÏĘĜĹüų±ŸƋųƚĩƋƚųţ:åĹŅĵ±ƋƋåųÆģƚÚ±Úå
Æ·ŸƋ±ĬŉŸĹĜĹč±ųĹ±ôĵåÚ±ĬƋåųĹ±ƋĜƴüŉų±ƚƋŅĵ±ƋĜŅĹØÚĜčĜƋ±ĬĜŸåųĜĹčŅÏĘåĬåĩƋųĜĀåųĜĹčôŅÏĘ±ƋƋåųÆģƚÚ±åĹŸƋ±ųĩĬŅĩ±ĬĹ·ųƴ±ųŅØ
kommer vi att stärka relationen till våra kunder och göra
)ŞĜųŅÏ·ĹĹƚŸƋ±ųĩ±ųåţĜƴ¿č±ųƋ·Ĺĩ±ĹƼƋƋţ

Helena Hedblom
VD och koncernchef
Stockholm den 26 januari 2021

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȟ

COVID -19

Covid-19
När de första oroväckande nyheterna om Covid-19pandemin kom i början av 2020 intog Epiroc omedelbart
en proaktiv ställning med fokus på hälsa och säkerhet.
Illustrationen nedan ger en översikt över hur Covid19-pandemin påverkade oss och vad vi gjorde för att
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Utveckling för
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%åüŉųŸƋ±ĹƼĘåƋåųĹ±ŅĵŅƴĜÚěŏŀě
fall med lokala ”utbrott” i vissa
Ĭ·ĹÚåųţ%åĹŏŏĵ±ųŸüŉųĩĬ±ų±ÚåŸ
ŸĵĜƋƋ±Ĺƴ±ų±åĹŞ±ĹÚåĵĜţ

Antalet nya fall och dödsfall ökade
snabbt, vilket ledde till omfattande
ųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųŅÏĘĹåÚŸƋ·ĹčĹĜĹč±ųţ

Epirocs åtgärder

Redan i januari vidtog organisationen
¿Ƌč·ųÚåųĜÚåĬ·ĹÚåųÚ·ųÚåƋÆåĘŉƴÚåŸţ
Globalt uppmuntrade Epiroc
medarbetare att prioritera säkerhet,
minska antalet fysiska möten och att
±ųÆåƋ±ĘåĵĜüų¿ĹŅĵĵŉģĬĜčƋţ%ĜčĜƋ±Ĭ±
ĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸĵŉƋåĹŅĵŅƴĜÚěŏŀĵåÚ
Helena Hedblom påbörjades och
ĜÏĩåěĹŉÚƴ·ĹÚĜčƋųåŸ±ĹÚåŸƋŅŞŞ±ÚåŸţ
Styrelsen har löpande informerats om
ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹåĹŅÏĘƴĜÚƋ±čĹ±¿Ƌč·ųÚåųţ

Epiroc förstärkte insatserna för att
ĵĜĹĜĵåų±ųĜŸĩåųĹ±ţåŸƚĬƋ±ƋåƋÆĬåƴåĹ
snabb anpassning till nya, virtuella
±ųÆåƋŸŸ·ƋƋţåųƴĜÏåŞåųŸŅĹ±ĬŞ¿±ƴĬ·čŸĹ±
platser visade sitt engagemang genom
att stanna kvar längre än planerat
hos kunder för att begränsa antalet
Æåĵ±ĹĹĜĹčŸÆƼƋåĹţc¿čų±±ƴŸƋŅÚƋĜĬĬ
ŅÏĘĵåÚŞĬ±Ĺåų±ÚåĬåÚĜčĘåƋåųţ)ĹĩŅųƋ
enkätundersökning genomfördes, som
visade en ökad engagemangsnivå
ĜĹŅĵĘåĬ±Ņųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹåĹţ

Utveckling för
kundernas efterfrågan

Kundernas aktivitet påverkades
±ƴųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųĹ±ţXåƴåų±ĹŸåųŅÏĘ
transporter drabbades av störningar,
üų·ĵŸƋĜŸĬƚƋåƋ±ƴĩƴ±ųƋ±ĬåƋţ)ŞĜųŅÏ
prioriterade att stötta kunder
med reservdelar, verktyg för
bergborrning och andra viktiga
produkter och tjänster för att hålla
Ĝč¿ĹčĩƚĹÚåųĹ±ŸƴåųĩŸ±ĵĘåƋţ

I april och maj blev ett stort antal
kunder tvungna att tillfälligt stoppa
sin verksamhet eller arbeta med
reducerad kapacitet på grund av
ŅƴĜÚěŏŀěųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųţaŅƋŸĬƚƋåƋ
av kvartalet påverkades allt färre
ĩƚĹÚåų±ƴųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųĹ±ţ

Påverkan på
Epirocs verksamhet

I januari fick Epiroc sitt första fall av
ŅƴĜÚěŏŀţĹÚåųĩƴ±ųƋ±ĬåƋüŉų·ĹÚų±ÚåŸ
situationen snabbt och mot slutet
av kvartalet stängdes vissa viktiga
leverantörer och en del av Epirocs
±ĹĬ·ččĹĜĹč±ųƋĜĬĬü·ĬĬĜčƋţĬ±ĹÚ±ĹĹ±ƋĜ
U±Ĺ±Ú±ØƼÚ±üųĜĩ±ØFĹÚĜåĹŅÏĘFƋ±ĬĜåĹţ

Inom produktionen infördes förkortad
arbetstid och beredskapsplaner
±ĩƋĜƴåų±ÚåŸţFĹŅĵĬŅčĜŸƋĜĩĩåÚģ±Ĺ
ledde dock förändrade fraktrutter,
nedstängningar och stängda
gränser till en högre aktivitetsnivå
·ĹĹ¿čŅĹŸĜĹƋĜÚĜč±ųåţ

Ekonomisk effekt
på Epirocs resultat

Eftersom den större delen av effekterna
±ƴŅƴĜÚěŏŀĵ·ųĩƋåŸĵŅƋŸĬƚƋåƋ±ƴ
kvartalet, var den ekonomiska effekten
ƚĹÚåųüŉųŸƋ±ĩƴ±ųƋ±ĬåƋÆåčų·ĹŸ±Úţ

Epirocs orderingång, intäkter och
resultat påverkades kraftigt av
ŅƴĜÚěŏŀěŞ±ĹÚåĵĜĹĜĩƴ±ųƋ±ĬåƋţ
FĹƋ·ĩƋåųĹ±ĵĜĹŸĩ±ÚåĵåÚŏăŢ
Ņųč±ĹĜŸĩƋģ·ĵüŉųƋĵåÚüŉųåč¿åĹÚå¿ųţ
Kostnadsbesparingarna bidrog dock till
åĹĵŅƋŸƋ¿ĹÚŸĩų±üƋĜčųŉųåĬŸåĵ±ųčĜĹ±Ĭţ
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Epiroc ųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉ
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Antalet fall minskade som ett
resultat av åtgärder och restriktioner,
ĵåĹųĜŸĩåĹƴ±ųüŅųƋŸ±ƋƋĘŉčţ

Pandemin tilltog i styrka igen,
ƴĜĬĩåƋĬåÚÚåƋĜĬĬüĬåųųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųţ
±ÏÏĜĹ±ƋĜŅĹåųĜĹĬåÚÚåŸţ

Förutom att uppmuntra medarbetare att
vara fortsatt försiktiga, betonade Epiroc
ƴĜĩƋåĹ±ƴŸŅÏĜ±ĬŸ±ĵƴåųĩ±ĹţųŸÚ±č±ų
och andra firanden lyftes fram som bra
ƋĜĬĬü·ĬĬåĹ±ƋƋŸåŸôŸģ·Ĭƴü±ĬĬåƋƴĜųƋƚåĬĬƋţ
Epiroc University lanserade flera kurser
Ņĵ±ƋƋ±ųÆåƋ±ÚĜčĜƋ±ĬƋţUƚųŸåųĹ±Ƌ±ųƚŞŞ
tekniska aspekter och hur man förbättrar
IT-säkerheten och ökar den sociala
Ÿ±ĵƴ±ųŅĹĹ·ųĵ±Ĺ±ųÆåƋ±ųƴĜ±Ĺ·ƋåƋţ

Epiroc lyfte kontinuerligt
fram vikten av säkerhet och
ŞŸƼĩŅĬŅčĜŸĩ±±ŸŞåĩƋåųţFÚåĹ¿ųĬĜč±
medarbetarundersökningen lades
frågor till för att följa upp den
tidigare enkätundersökningen
ŅĵŅƴĜÚěŏŀţaåÚ±ųÆåƋ±ųĹ±
verkar vara fortsatt positiva och
känner att Epiroc visar ett genuint
ĜĹƋųåŸŸåüŉųÚåų±Ÿƴ·ĬÆåüĜĹĹ±ĹÚåţ
Engagemanget ökade jämfört med
üŉųåč¿åĹÚå¿ųØƋųŅƋŸŞ±ĹÚåĵĜĹţ

Kundernas efterfrågan förbättrades
jämfört med andra kvartalet,
eftersom effekterna av CovidŏŀěųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųĹ±ƴ±ųĵåų
Æåčų·ĹŸ±Úåţ%åĹĬ·čųå±ĩƋĜƴĜƋåƋåĹ
på vissa marknader påverkade
dock fortfarande efterfrågan på
åüƋåųĵ±ųĩĹ±ÚŸŞųŅÚƚĩƋåųŅÏĘĬŉŸĹĜĹč±ųţ

Kundernas aktivitet och efterfrågan
var oförändrad mot det tredje
kvartalet, men ökade jämfört med
tidigare år, trots att både restriktioner
ŅÏĘ±ĹƋ±ĬåƋŸĵĜƋƋ±ÚåŞåųŸŅĹåųŉĩ±Úåţ

Distributionscenter och
produktionsenheter var i drift och
kapaciteten anpassades efter
åüƋåųüų¿č±ĹţXåƴåų±ĹŸåųŅÏĘÚųĜüƋŸ·ƋƋĹĜĹč
av utrustning utfördes i stort sett som
ŞĬ±Ĺåų±Ƌôĵ¿Ĺč±č¿ĹčåųƴĜųƋƚåĬĬƋţ

I slutet av året var Epirocs
ƴåųĩŸ±ĵĘåƋåųĜÚųĜüƋţXŅčĜŸƋĜĩĩåÚģ±Ĺ
påverkades negativt i viss
utsträckning och fokus låg därför
kvar på att prioritera leveranser
av komponenter och reservdelar
för att kunderna skulle kunna
Ę¿ĬĬ±Ĝč¿ĹčƴåųĩŸ±ĵĘåƋåĹţ

ŅƴĜÚěŏŀěųåŸƋųĜĩƋĜŅĹåųĹ±Ş¿ƴåųĩ±Úå
intäkterna negativt i kvartalet, men
ĵĜĹÚųå·ĹƚĹÚåųÚåƋ±ĹÚų±ĩƴ±ųƋ±ĬåƋţ
FĹƋ·ĩƋåųĹ±ĵĜĹŸĩ±ÚåĵåÚƑŢŅųč±ĹĜŸĩƋţ
Effektiviseringsåtgärder genomfördes
enligt plan och gav stöd till resultat
ŅÏĘĩ±ŸŸ±üĬŉÚåŸčåĹåųåųĜĹčţ

Den stabila efterfrågan påverkade
intäkterna som ökade jämfört
ĵåÚÚåƋƋųåÚģåĩƴ±ųƋ±ĬåƋţ%å
långsiktiga åtgärderna för ökad
effektivitet som påbörjades i
början av året, gav resultat och
ĬŉĹŸ±ĵĘåƋåĹüŉųÆ·ƋƋų±ÚåŸţ

Samarbete mellan leverantörer
och kunder är viktigare
än någonsin i en värld där
restriktioner kan förändra
±üü·ųŸƴĜĬĬĩŅųåĹŉƴåųåĹĹ±ƋƋţ
Att kunna prioritera och hela
tiden förbättra närvaro och
logistikkedja är avgörande om
man vill vara den föredragna
Ĭåƴåų±ĹƋŉųåĹţ%åƋ·ųƋƼÚĬĜčƋ
att Epirocs decentraliserade
organisation klarar snabba
anpassningar när efterfrågan
och/eller arbetsmiljön
förändras, och de åtgärder
ŸŅĵƴĜÚƋŅčŸƚĹÚåųƗǉƗǉ
kommer att göra Epiroc ännu
åüüåĩƋĜƴ±ųåĜüų±ĵƋĜÚåĹţĜ
har nya digitala arbetssätt
som stödjer kundsamverkan
och förbättrar samarbetet
ƼƋƋåųĬĜč±ųåţc·ųĩƚĹÚåųĹ±Ÿ
efterfrågan på automationsoch digitaliseringslösningar
ökade under pandemin fortsatte
vi att prioritera innovation
ĜĹŅĵÚåŸŸ±Ņĵų¿ÚåĹţ

8ŅųĵåųĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹØŸåŸĜÚ±ĉĂŠĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋšŅÏĘŸĜÚŅųĹ±ƀƖěƀĿŠųĜŸĩšţ
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Detta är Epiroc
Epiroc är en vital del av ett hållbart
samhälle och en global produktivitetspartners för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi
utvecklar och tillhandahåller Epiroc
innovativ och säker utrustning som
borriggar, bergbrytnings- och
anläggningsutrustning och verktyg för
ovanjords- och underjordsapplikationer.
Bolaget erbjuder också förstklassig
service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation,
ÚĜčĜƋ±ĬĜŸåųĜĹčŅÏĘåĬåĩƋųĜĀåųĜĹčţ

Försäljning i

>150
länder
Intäkter

MSEK
36 122
Rörelsemarginal

20.4%

Medarbetare,
ȴȦHIGIQFIV

13 840
Ȧȶ
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epi + roc
epi på grekiska

rocca på latin

Vid eller på

berg

)ŞĜųŅÏ·ųåƋƋŏĊî¿ųč±ĵĵ±ĬƋŸƋ±ųƋƚŞüŉųåƋ±čţĜĘ±ųåƋƋŸƋ±ųĩƋ
±ųƴØĵåÚÆåŞųŉƴ±ÚåƻŞåųƋĜŸŸåÚ±ĹŏîƁƑØŸ±ĵƋĜÚĜčƋŸŅĵƴĜŅÏĩŸ¿
Ę±ųüŉųÚåĬåĹ±ƋƋƴ±ų±åƋƋƚĹčƋüŉųåƋ±čţĜĘ±ųŞ±ŸŸĜŅĹåų±Úå
ĵåÚ±ųÆåƋ±ųåĜåĹÚåÏåĹƋų±ĬĜŸåų±ÚŅųč±ĹĜŸ±ƋĜŅĹØƴĜĬĩåƋčŉų
ÚåƋĵŉģĬĜčƋüŉųŅŸŸ±ƋƋü±ƋƋ±ŸĹ±ÆÆ±ÆåŸĬƚƋØĹ¿čŅƋŸŅĵčƼĹĹ±ų
Æ¿ÚåĩƚĹÚåųŅÏĘųåŸƚĬƋ±Ƌţ¿ųƋĹ±ĵĹ)ŞĜųŅÏĘ±ųčųåĩĜŸĩ±ŅÏĘ
Ĭ±ƋĜĹŸĩ±ųŉƋƋåųŅÏĘÆåƋƼÚåųŰƴĜÚåĬĬåųŞ¿ÆåųčŰôåŞĜØčųåĩĜŸĩ±
üŉųŰƴĜÚåĬĬåųŞ¿ŰŅÏĘųŅÏØĬ±ƋĜĹüŉųŰÆåųčŰţc±ĵĹåƋ±ƴŸŞåčĬ±ųƴ¿ų
ĩ·ųĹƴåųĩŸ±ĵĘåƋØƴ¿ųĹ·ųĘåƋƋĜĬĬĩƚĹÚåųĹ±ŅÏĘŸƋƼųĩ±ĹĜƴ¿ų±
Ş±ųƋĹåųŸ±ĵ±ųÆåƋåĹţ

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȦȴ

DET TA ÄR E PIROC

Innovativa, säkra och
hållbara lösningar
för ökad produktivitet
:M®VWXSPXEÁZIVEXXK¯MFV®WGLIRJÁVWQEVXEVIIǺIOXMZEVISGLQIV
L¯PPFEVEQIXSHIVMRSQKVYZHVMJXSGLMRJVEWXVYOXYV3®VZ¯VEOYRHIV
YXZ®VHIVEVPIZIVERXÁVIVLEVHIWSQQ¯PEXXÁOETVSHYOXMZMXIXIRSGL
W®ROEWMRXSXEPE®KERHIOSWXREHWEQXMHMKXWSQHISGOW¯JÁVF®XXVEVWMXX
L¯PPFEVLIXWVIWYPXEX:¯VXPIHEVWOETMRSQMRRSZEXMSRT¯SQV¯HIRWSQ
EYXSQEXMSRHMKMXEPMWIVMRKSGLIPIOXVMǻIVMRKMOSQFMREXMSRQIHIRWXEVO
LMWXSVMOEZLÁKOZEPMXIXSGLXMPPJÁVPMXPMKLIXYTTWOEXXEWQ]GOIX

Utrustning

Gruvdrift

ȮȰ

av orderingången
ƗǉƗǉ

Gruvdrift under jord

Gruvdrift i dagbrott

Prospektering

•
•
•
•
•

• Borriggar för spränghålsborrning

• Kärnborrningsriggar
• Borriggar för borrning
med omvänd spolning
• Olje- och gasborriggar

Borriggar för spränghålsborrning
Lastare och truckar
Mekanisk bergbrytning
Utrustning för bergförstärkning
Ventilationssystem

Infrastruktur

ȶȏ 

av orderingången
ƗǉƗǉ

Anläggningsarbeten under jord

Anläggningsarbeten ovan jord

•
•
•
•

• Borriggar för spränghålsborrning
• Brunnsborrningsaggregat
• Utrustning för blockstensindustrin

Borriggar för spränghålsborrning
Lastare och truckar
Utrustning för bergförstärkning
Ventilationssystem

ȴȶ 

±ƴŅųÚåųĜĹč¿ĹčåĹƗǉƗǉ

Ȧȏ
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Robust elektrisk
lastare
ÏŅŅŞƋų±ĵ)ŏǉƑǉ·ųåĹ
ŸĹ±ÆÆØåĬÚųĜƴåĹĬ±ŸƋ±ųåĵåÚ
ŏǉƋŅĹŸĩ±Ş±ÏĜƋåƋüŉųŅģ·ĵüŉųĬĜč
ŞųŅÚƚĩƋĜƴĜƋåƋĜĹŅĵčųƚƴÚųĜüƋţaåÚ
ŸĜĹŸĬĜƋŸƋ±ųĩ±ØĬ·ƋƋüƼĬĬÚ±ŸĩŅŞ±·ų
ÚåĹĘ·ųĬ±ŸƋ±ųåĹĩŅĹŸƋųƚåų±Úüŉų
±ƋƋ±ųÆåƋ±Ę¿ųƋŅÏĘĘ¿ĬĬ±Ĭ·Ĺčåţ
ƴåĹĜÚåĵåŸƋĩų·ƴ±ĹÚåĵĜĬģŉåų
ƚĹÚåųģŅųÚĘ±ųŅŞåų±ƋŉųåĹåĹ
ƋƼŸƋØåųčŅĹŅĵĜŸĩƋƚƋüŅųĵ±ÚĘƼƋƋ
ĵåÚŸ·ĩåųŅÏĘåĹĩåĬƋĜĬĬč¿Ĺč
ƋĜĬĬ±ĬĬ±ŸåųƴĜÏåŞƚĹĩƋåųţ

Eftermarknad

IVZMGI

Verktyg

Hydrauliska tillbehör

• Serviceavtal och översyn
• Tillhandahållande av
reservdelar och komponenter
• Halvtidsservice, utbildning
och andra tjänsteprodukter

• Bergborrverktyg
• Prospekteringsborrverktyg
• Verktyg för markstöd och bergförstärkning

• Produkter och arbetsverktyg för
demolering, bergbrytning och
återvinning, såsom hydraulhammare,
fräsar, pulveriserare, gripdon, magneter,
kompaktorer, skopkrossar

Ȱȁ 

±ƴŅųÚåųĜĹč¿ĹčåĹƗǉƗǉ

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȦȍ

DET TA ÄR E PIROC

Vår
värdeskapande
strategi och
vägen framåt

Fokus på attraktiva nischer

Innovation

Eftermarknad

*ǺIOXMZMXIX

Bästa möjliga resultat

Hållbarhet och en stark företagskultur är vår grund

Vi eftersträvar att vara marknadsledare i utvalda
attraktiva nischer inom gruvdrift och infrastruktur
+SOYWT¯EXXVEOXMZERMWGLIV
Attraktiva nischer är de där vår tekniskt avancerade utrustning och våra
eftermarknadslösningar är verksamhetskritiska för kunderna. Säkerhet,
tillförlitlighet och produktivitet har en
betydande inverkan för framgångsrik
bergborrning och bergbrytning. Om vi
kan hjälpa våra kunder att lyckas blir vi
också framgångsrika.
-¯PPFEVLIXSGLIRWXEVO
företagskultur är vår grund
Epiroc har en stark företagskultur. Med
passionerade medarbetare och ledare
säkerställer vi en högpresterande
organisation och förblir en attraktiv
arbetsgivare. Hållbarhet är integrerat
i allt vi gör och vår innovationsagenda
går i linje med kundernas hållbarhetsagenda. Vi anser att hållbarhet är en
konkurrensfördel som driver långsiktig
tillväxt.

ȦȰ

Innovation
Vi fortsätter att göra stora investeringar
i innovation vilket säkerställer att
Epiroc förblir teknikledande.
Eftermarknad
Vi har ett starkt fokus på att växa i vår
åüƋåųĵ±ųĩĹ±ÚŸ±ý·ųåüƋåųŸŅĵÚåĹčåų
oss motståndskraft över konjunkturcykeln. Med vår eftermarknad kan
vi göra skillnad för våra kunder och
vara en verklig produktivitets- och
hållbarhetspartner.
*ǺIOXMZMXIX
ĜŸƋų·ƴ±ųĘåĬ±ƋĜÚåĹåüƋåųåýåĩƋĜƴĜƋåƋ
i verksamheten, att kontinuerligt
üŉųÆ·ƋƋų±ƴ¿ų±ųåŸƚĬƋ±ƋØƴ¿ųåýåĩƋĜƴĜƋåƋ
och sättet vi arbetar. Vi vill vara bäst i
branschen.

Epiroc ųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉ

Bästa möjliga resultat
För oss innebär bästa möjliga resultat
att vi växer snabbare än marknaden
med en branschledande marginal.
Det uppnår vi genom vår exponering
mot attraktiva nischer, en stark
grund och en strategi som fokuserar
på innovation, eftermarknad och
åýåĩƋĜƴĜƋåƋĜƴåųĩŸ±ĵĘåƋåĹţ
En del i vår strategi är förstås också
att ta vara på framtida möjligheter,
till exempel genom förvärv. Våra
viktigaste kriterier vid förvärv är
attraktiva verksamheter och strategier
som passar väl ihop med Epiroc,
synergier samt möjlighet att bli eller
förbli marknadsledande. Förvärv
kommer främst att göras i, eller nära,
vår kärnverksamhet. Vi vill förvärva
företag som kan förstärka vårt tekniska
ledarskap, vår marknadsnärvaro och/
eller vårt erbjudande till marknaden.

DET TA ÄR E PIROC

Vår vision

:¯VEǺ®VWMH³

Dare to think new

Driva produktivitetsoch hållbarhetstransformationen
i vår bransch

Våra kärnvärden

Innovation

Engagemang

Samarbete

Vi är kreativa, djärva och
entreprenöriella, med
fantasi och förmåga att
utveckla nya idéer och
ta dem till marknaden

Vi är engagerade i att
QÁXESGLÁZIVXV®ǺEZ¯VE
kunders förväntningar
genom närheten till våra
kunder, teknologi och miljö

Vi tror på nära samarbete
med kunder, kollegor,
partners och andra
intressenter

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȦȮ
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Våra styrkor och mål
I 148 års tid har vi outtröttligt fokuserat på att hjälpa våra kunder att
uppnå förbättrad säkerhet och högre produktivitet. Det har gjort
oss till en av de ledande globala leverantörerna i våra nischer.

Vi är en ledande
produktivitets- och
hållbarhetspartners
i attraktiva nischer

Vi driver utvecklingen
mot intelligent gruvdrift
och infrastruktur
Läs mer på sidorna 26–29.

Läs mer på sidorna 20–23.

Vi har en hög andel
¯XIVOSQQERHIEǺ®VIV

Vi har en stark och
FITVÁZEHEǺ®VWQSHIPP
Läs mer på sidorna 30–31.

Läs mer på sidorna 24–25.

Vi skapar värde för
våra intressenter
Läs mer på sidorna 32–33.

Finansiella mål
Mål

ȶȉȦȍƳȶȉȶȉ

ȶȉȶȉ

Epirocs mål är att uppnå en ¯VPMKXMPPZ®\XT¯ȁ ÁZIVIR
konjunkturcykel och att växa snabbare än marknaden. Tillväxten
kommer att vara organisk, kompletterad av utvalda förvärv.

ȍ 

Ȧȶ 

Epirocs mål är att ha en branschledande rörelsemarginal med
stark motståndskraft över konjunkturcykeln.

Ȧȁȟ 

ȶȉȏ 

Epirocs mål är att förbättra kapitaleffektiviteten och
motståndskraften. Investeringar och förvärv ska skapa
mervärde.

ȶȍȏ 

ȶȦȮ 

Genomsnittlig
årlig tillväxttakt

Genomsnittlig
rörelsemarginal

Genomsnittlig
avkastning på
sysselsatt kapital

Rörelsemarginal

Avkastning på
sysselsatt kapital

BBB+

Epiroc ska ha en effektiv kapitalstruktur och flexibilitet att göra
utvalda förvärv. Målet är att behålla ett högt kreditbetyg
(investment grade).
Epirocs mål är att ge långsiktigt stabila och ökande utdelningar.
Aktieutdelningen ska motsvara ȍȉ EZRIXXSZMRWXIRÁZIVIR
konjunkturcykel.

Intäktstillväxt

Epiroc har ett långsiktigt kreditbetyg på
BBB+ med stabila utsikter

ȍȉ 

Den föreslagna utdelningen motsvarar
ȍȰ av nettovinsten**

Ã:åĹŅĵŸĹĜƋƋ±ƴƚƋÆåƋ±ĬÚƚƋÚåĬĹĜĹčƗǉŏŀěƗǉƗǉŅÏĘŸƋƼųåĬŸåĹŸüŉųŸĬ±čüŉųƚƋÚåĬĹĜĹčƗǉƗǉţ
ÃÃƋƼųåĬŸåĹŸüŉųŸĬ±č×)ĹƚƋÚåĬĹĜĹčŞ¿)UƗţăǉţƋƼųåĬŸåĹüŉųåŸĬ¿ųÚåŸŸƚƋŅĵåĹƚƋŸĩĜüƋĹĜĹčŞ¿)UƑţǉǉŞåų±ĩƋĜåčåĹŅĵĜĹĬŉŸåĹţ

Ȧȁ
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Hållbarhetsmål och nyckeltal
Epiroc har fastställt ett antal hållbarhetsmål och nyckeltal (KPI) för att
säkerställa att verksamheten fortsätter att vara konkurrenskraftig och
etiskt hållbar – både på kort och på lång sikt. Alla hållbarhetsmål
ǻRRWT¯WMHSVREƳSGL

Vi använder resurser på ett
ERWZEVWJYPPXSGLIǺIOXMZXW®XX

Epirocs 2030-mål för
människor och planet

Läs mer på sidorna 38–41.

Hälsa och säkerhet
Inga arbetsrelaterade olyckor.

Vi investerar i
säkerhet och hälsa

Balanserad arbetskraft
Dubblera antalet kvinnor i
operativa roller.

Läs mer på sidorna 42–43.

Vi växer med passionerade
medarbetare och
djärva ledare
Läs mer på sidorna 44–45.

Vi följer de högsta
etiska normerna
Läs mer på sidorna 46–49.

Etik: Omvandla ord till handling
Alla anställda och affärspartners ska
följa vår uppförandekod.
Implementera en ansvarsfull
bedömningsprocess vid försäljning.
Halvera koldioxidutsläpp
Halvera koldioxidutsläpp från egen
verksamhet.
ŀǉŢüŉųĹƼÆ±ųåĹåųčĜĜåčåĹƴåųĩŸ±ĵĘåƋţ
Halvera koldioxidutsläpp från transporter.
Erbjuda ett komplett utbud av
utsläppsfria produkter.
Halvera koldioxidutsläpp från såld
utrustning.
Uų·ƴ±ăǉŢĵĜĹŸĩĹĜĹč±ƴĩŅĬÚĜŅƻĜÚƚƋŸĬ·ŞŞ
från relevanta leverantörer.

Exempel på nyckeltal inom hållbarhet
Fokusområden

Nyckeltal

ȶȉȦȰƳȶȉȶȉKIRSQWRMXX

ȶȉȶȉ

Vi använder resurser
på ett ansvarsfullt och
effektivt sätt

Förnybar energi från verksamheten
inkl. förnybar av mix, % av total energi

ȍȟ

Ȱȏ

Vi investerar i säkerhet
och hälsa

Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro
per en miljon arbetstimmar, LTIFR

ȴȶ

ȶȉ

Vi följer de högsta
etiska normerna

Väsentliga leverantörer som bekräftat
att de följer Epirocs uppförandekod, %

ȟȁ

ȟȟ

Vi växer med
passionerade
medarbetare och
djärva ledare

Ledarskapsindex

ȮȉȮȦ

Andel kvinnor i koncernen, %

ȦȍȰ

ȦȍȮ

* ƗǉŏŀěƗǉƗǉ
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Vi är en ledande
produktivitets- och
hållbarhetspartners
i attraktiva nischer

'SSQIV*ȶ
'SSQIV*ȶ
Boomer är en av våra mest sålda borriggar. Den är
utrustad med det prisbelönta systemet RCS och
levererar precision och produktivitet. Den finns
även att tillgå med batteridrift. En ny generation,
fullt utrustad för autonom drift, kommer att
lanseras i mars.

ȶȉ
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Vi erbjuder utrustning, service och förbrukningsvaror till kunder i attraktiva
utvalda nischer inom gruvdrift och infrastruktur. Vår utrustning används
främst i tillämpningar i hårt berg. I en sådan miljö kräver kunderna tillförlitlig
och högpresterande utrustning samt service och underhåll.

Ledande produktivitets- och hållbarhetspartners

Starka kundrelationer

Våra kunder föredrar leverantörer som har en historik av hög
kvalitet och tillförlitlighet. Kundens kostnad för vår utrustning
ŅÏĘƴ¿ųŸåųƴĜÏå·ųåĹč±ĹŸĩ±ĬĜƋåĹÚåĬ±ƴĩƚĹÚåĹŸƋŅƋ±Ĭě
kostnad, men den är ändå avgörande för kundens verksamě
het och produktivitet. Eftersom utrustningen ofta används
dygnet runt kan det bli mycket kostsamt om den inte fungeě
rar. Ett driftstopp kan minska kundens produktionsvolym.
För att säkerställa att vi förblir den föredragna leveraně
tören utvecklar vi, tillsammans med våra kunder, lösningar
som förbättrar deras verksamhet. Andra viktiga aspekter
är närvaro, snabbhet att möta kundernas behov och att ha
ĩƴ±ĬĜĀÏåų±ÚåĵåÚ±ųÆåƋ±ųåţĜƋųŅųŞ¿±ƋƋĹ·ų±Ÿ±ĵ±ųÆåƋåĵåÚ
kunder skapar starka och långvariga partnerskap.
Hållbarhet är ytterligare en viktig aspekt. Det är en
ĩŅĹĩƚųųåĹŸüŉųÚåĬŅÏĘÚųĜƴåųĬ¿ĹčŸĜĩƋĜčƋĜĬĬƴ·ƻƋţĜƴĜĬĬĵŉģĬĜčě
göra en hållbar övergång i branschen. Därför har vi alltid
säkerhet och minskad miljöpåverkan i åtanke när vi utveckě
lar nya produkter. Vårt mål är t.ex. att erbjuda ett komplett
sortiment av utsläppsfri utrustning till 2030 och redan till 2025
har vi som mål att erbjuda all underjordsutrustning med ett
batteridrivet alternativ.
Förutom det nära samarbetet med våra kunder och
samarbetspartners vägleds vi också av vår hållbarhetspolicy.
I linje med vår uppförandekod följer vi höga standarder inom
hela värdekedjan. Att respektera mänskliga rättigheter och
att tydligt ta ställning mot korruption ingår.

Vi möter marknaden främst genom ett nätverk för direkt förě
säljning och service, vilket skapar en god närhet till kunderna
och bidrar till våra starka kundrelationer. Cirka 85% av våra
intäkter genereras av direktförsäljning.
¿ų±čųƚƴĩƚĹÚåų·ųŅüƋ±ŸƋŅų±ĵåÚāåų±±ĹĬ·ččĹĜĹč±ųųƚĹƋ
ŅĵĜƴ·ųĬÚåĹØĵåĹÚåƋĀĹĹŸ·ƴåĹĩƚĹÚåųĵåÚÆ±ų±åĹčųƚƴ±ţ
Ibland använder gruvkunderna underleverantörer för gruvě
utveckling, produktion och/eller prospektering. Gruvkunder
som utvinner guld och koppar utgör en stor andel av vår
intäktsexponering.
FĹŅĵĜĹüų±ŸƋųƚĩƋƚųĘ±ųƴĜåĹĵåųÚĜƴåųŸĜĀåų±ÚĩƚĹÚÆ±Ÿ
med både stora globala kunder och små kunder, t.ex. entreě
prenörer med endast en maskin eller hydrauliskt tillbehör. Vi
har även uthyrningsföretag som kunder.
Våra tio största kunder stod för 20% av intäkterna under
2020. Ingen av de tio största kunderna dominerar våra
intäkter.
Exempel på kunder är: Anglo American, Astaldi, Boliden,
B{Ø%ų±č±ÚŅŸØ8ųååŞŅųƋěaÏaŅ±ĹØ:ĬåĹÏŅųåØ:ŅĬÚÏŅųŞØ
Heidelberg Cement, Hochtief, LKAB, Rio Tinto, Vale
och Votorantim.
Våra kunder är i allt större utsträckning inriktade på att
minska antalet utrustningsleverantörer, vilket är till fördel för
större och stabilare aktörer, såsom Epiroc.

Att m
möta kundernas största utmaningar
De stö
största utmaningarna för våra kunder handlar om att öka
produktiviteten och nyttjandegraden av utrustningen samtiě
produ
digt so
som de sänker driftskostnaderna. Dessutom lägger våra
kunder stor vikt vid att förbättra säkerheten, hälsan och milě
kunde
jöprestandan i sin verksamhet. Vi hjälper våra kunder att öka
jöpres
produktiviteten på ett hållbart sätt. Vi arbetar mycket med
produ
±ƚƋŅĵ±ƋĜŅĹØÚĜčĜƋ±ĬĜŸåųĜĹčŅÏĘåĬåĩƋųĜĀåųĜĹčØƴĜĬĩåƋĵŉģĬĜččŉų
±ƚƋŅĵ
banbrytande och framgångsrika lösningar.
banbr

Samarbeta med de bästa
Sama
ĜŸ±ĵ
ĜŸ±ĵ±ųÆåƋ±ųĵåÚāåų±Ĭåƴåų±ĹƋŉųåų±ƴƚƋųƚŸƋĹĜĹčŅÏĘ
service, teknikföretag och universitet för att ytterligare driva
servic
på inn
innovationen i branschen. Några exempel på samarbeten
·ų)ųĜÏŸŸŅĹüŉųĂ:ěƋåĩĹĜĩåĹØkųĜÏ±üŉųåƋƋŸåĵĜ±ƚƋŅĵ±ƋĜŸĩƋ
·ų)ųĜÏ
sprängladdningssystem, ABB för elektriska drivsystem,
sprän
Northvolt för batterier samt Saab Combitech för informaě
North
tionshanteringssystem. Vi är också engagerade i projekten
tionsh
European Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) och
Europ
Sustainable Underground Mining (SUM).
Susta

Vi vä
växer med passionerade
medarbetare och djärva ledare
med
Som e
ett relativt ungt företag är det en spännande uppgift att
skapa en unik identitet. Det ger många möjligheter. Vi ser oss
själva som ett dynamiskt företag med omfattande erfarenhet
och våra
vå kärnvärden, innovation, engagemang och samarě
ÆåƋåØÚåĀĹĜåų±ųŞ¿åƋƋƋƼÚĬĜčƋŸ·ƋƋĘƚųƴĜ±ųÆåƋ±ųţ¿ųĵåÚ±ųě
ÆåƋåØÚ
betarundersökning som genomfördes i slutet av 2020 visade
betaru
att Epiroc
Ep
är en uppskattad arbetsgivare med engagerade
medarbetare. Trots pandemin steg engagemangsnivån och
meda
lå över
låg
öv de externa jämförelsenivåerna.

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȶȦ
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Attraktiva globala nischer
*TMVSGLEVQ¯RKESPMOEOYRHIVZEVEZHIǼIWXEǻRRW
inom gruvdrift och infrastruktur. På en global skala är
F¯HEQEVOREHIVREWXSVEQIR*TMVSGJSOYWIVEVHSGOT¯
verksamhetskritiska nischer inom bergbrytning i hårda
formationer. Utrustningen och tjänsterna som vi tillhandahåller representerar en ganska liten del av kundens totala
OSWXREHQIRLEVWXSVFIX]HIPWIJÁVTVSHYOXMSRIR:®VHIX
MEXXLEIRTVSHYOXMZYXVYWXRMRKIPPIVSQQERWIVHIX
XZ®VXSQOSWXREHIRJÁVHVMJXWXSTT®VQ]GOIXWXÁVVI®RHIR
marginella extrakostnaden för högkvalitativ utrustning
SGLOYRRMKSGLIǺIOXMZWIVZMGITIVWSREP*ROIPXYXXV]GOX
vi vill vara verksamma i nischer där vi kan göra en positiv
skillnad för våra kunder.

Gruvindustrin
Den förväntade ökningen av utvinning av råvaror som guld,
koppar, platina och nickel under kommande år förväntas ge
stöd till efterfrågan på Epirocs utrustning och tjänster.
Den ökade utvinningen av malm bör leda till ökad efterě
frågan på ny utrustning och på förbrukningsvaror, underhåll,
renovering och service, det man gemensamt brukar kalla för
”eftermarknaden”.
Potentialen på eftermarknaden beror främst på den totala
mängden utrustning i drift samt vilken nyttjandegrad den
har. Eftersom utrustningen ofta används i krävande miljöer
krävs regelbundet underhåll och utbyte av reservdelar och
förbrukningsvaror. Högre nyttjandegrad driver också behovet
av underhåll och utbyte av utrustning för att säkerställa
produktiviteten.
Kundernas behov av eftermarknadstjänster tenderar att
vara återkommande och relativt stabilt under konjunkturě
cykeln. Dessutom är de i allmänhet mindre diskretionära än
investeringar i utrustning.

Infrastrukturmarknaden
Befolkningsökning, urbanisering och hållbarhet är bara
några av de långsiktiga drivkrafterna för tillväxt på infraě
strukturmarknaden. Dessutom stimulerar låga räntor till
ƼƋƋåųĬĜč±ųåƋĜĬĬƴ·ƻƋüŉųĜĹüų±ŸƋųƚĩƋƚųĜĹƴåŸƋåųĜĹč±ųţ%åƋĀĹĹŸåĹ
betydande pipeline av stora infrastrukturprojekt globalt, som
nya järnvägar, broar och vägar. En annan positiv trend inom
infrastruktur är demolering och återvinning, som gynnar
efterfrågan på Epirocs hydrauliska tillbehör.

Stark ställning i en konkurrensutsatt miljö
Med våra innovativa, säkra och hållbara lösningar har
vi etablerat ett starkt erbjudande för våra kunder. Våra
nischer i värdekedjan kännetecknas av relativa skalfördelar
och teknisk höjd. Det betyder att inträdesbarriärerna är rätt
höga på grund av produkternas och tjänsternas komplexitet.
I allmänhet är våra marknader relativt konsoliderade med
ett begränsat antal stora konkurrenter globalt.
En huvudkonkurrent inom utrustning är Sandvik, som vi
möter inom borrning, lastning och transport i hårda bergbrytě
ningsmiljöer. Andra konkurrenter är till exempel Caterpillar
på marknaden för underjordslastare, truckar samt utrustě
ning för dagbrott, Furukawa för borriggar för ovanjordstilě
lämpningar och hydrauliska verktyg, Boart Longyear för
prospekteringsborrningsverktyg och bergborrverktyg, samt
Komatsu för gruvutrustning under jord och i dagbrott, samt
ĘƼÚų±ƚĬĜŸĩ±ƴåųĩƋƼčţĜĩŅĹĩƚųųåų±ų·ƴåĹĵåÚāåų±ĬŅĩ±Ĭ±ŅÏĘ
regionala aktörer samt nischade företag.
Generellt är konkurrenslandskapet för förbrukningsvaror,
dvs. bergborrverktyg och hydrauliska verktyg, mer fragmeně
Ƌåų±Ú·ĹÚåĹ·ųüŉųƚƋųƚŸƋĹĜĹčØĵåÚāåų±ĵĜĹÚųååĬĬåųĬŅĩ±Ĭ±
aktörer som är inriktade på enstaka produkter.
För service och underhåll har kunderna ofta egna resurě
ser, men vi konkurrerar också med tredjepartsleverantörer.

Väl positionerade i attraktiva nischer
Gruvdrift

Exponering mot hårt berg (Order)

Infrastruktur

Infrastruktur
ȶȏ

Gruvdrift
ȮȰ

• Stora kunder
• Stora investeringar och utgifter
per kund
• Utrustningen finns kvar i gruvan
men flyttas inom området

 :ƚĬÚØƗƑŢ
I·ųĹØŏŏŢ
¬ĜĹĩØƑŢ
{Ĭ±ƋĜĹ±ØƗŢ

• Kontinuerlig drift

ȶȶ
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 UŅŞŞ±ųØƗŏŢ
cĜÏĩåĬØĊŢ
U
 ŅĬØƑŢ
 qƴųĜčƋØŀŢ

• Stort antal kunder
• Lägre investeringar och utgifter
per kund
• Utrustning flyttas från anläggning
till anläggning
• Projektbaserad verksamhet
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Attraktiva marknadstrender
De långsiktiga trenderna inom våra nischer känneteckREWEZWXVYOXYVIPPXMPPZ®\X*RZ®\ERHIKPSFEPFIJSPORMRK
YVFERMWIVMRKWXVIRHIVSGLWXEVOXJSOYWT¯IPIOXVMǻIVMRK
skapar en underliggande efterfrågan på ökad bergbrytRMRKSGLYXZMRRMRKEZQMRIVEPIV:¯VEOYRHIVQÁXIVǼIVE
YXQERMRKEVMRSQFV]XRMRKW¯WSQWNYROERHIQEPQLEPXSGL
XVIRHIVQSXKVYZHVMJXYRHIVNSVHƳZMPOIXW®ROIVTVSHYOXMZMXIXIRƳSGLIXXÁOEXJSOYWT¯W®OIVLIXSGLL¯PPFEVLIX

En växande värld
Våra marknader stöds strukturellt av att världen växer och
ekonomisk expansion. Befolkningsökningen innebär en ökad
förbrukning av varor och tjänster medan urbaniseringen
ger upphov till investeringar inom bostäder, sjukhus och
infrastruktur.
Befolkningsökningen och urbaniseringen kommer att
driva efterfrågan på metaller och mineraler och investeringar
inom infrastruktur, såsom järnvägar, broar och vägar. Detta
förväntas i sin tur skapa efterfrågan på våra produkter, tjänsě
ter och lösningar.
%åŸŸƚƋŅĵÚųĜƴåųÚåĹŸƋ±ųĩ±åĬåĩƋųĜĀåųĜĹčŸƋųåĹÚåĹåüƋåųě
frågan på metaller ytterligare, särskilt för koppar och nickel.

Större utmaningar för att möta efterfrågan
Samtidigt som den strukturella efterfrågan ökar stiger även
komplexiteten och kostnaderna för bergbrytning i hårt
berg. Som utgångspunkt är nyttjandegraden av utrustning i
gruvdrift låg jämfört med andra industrier. I en underjordsě
gruva kan nyttjandegraden exempelvis ligga under 30%.
Kunderna eftersträvar därför högre produktivitet och lägre
driftkostnader. Det leder till en ökad efterfrågan på allt mer
avancerad utrustning och lösningar. Exempel på lösningar är
automation, bättre uppkoppling och övervakning, inklusive
datadriven service.

Lägre malmhalter
Historiskt har malmhalten, som är ett mått på andelen mineě
ral i malm, minskat stadigt. För koppar har t.ex. minskningen
üŉųĵ±ĬĵĘ±ĬƋåĹĬåč±ƋŞ¿ŎěƐŢƚĹÚåųÚåŸåĹ±ŸƋåƐǈ¿ųåĹţ%åĹ
lägre malmhalten innebär att mer malm måste brytas för en
given mängd mineral, vilket ger stöd till efterfrågan på våra
produkter, tjänster och lösningar.

Skifte mot gruvdrift under jord
Gruvdrift under jord blir allt vanligare, särskilt för råvaror som
guld och koppar. Lägre malmhalter, djupare fyndigheter
ŅÏĘŠĜƴĜŸŸ±čåŅčų±ĀŸĩ±Ņĵų¿ÚåĹšåƋƋųåčƚĬ±ƋŅųĜŸĩƋƋųƼÏĩ±ƋƋ
bedriva gruvdrift under jord istället för i dagbrott, bidrar till
ökningen av underjordsgruvor.
Dessutom blir de underjordiska gruvor allt djupare, i
genomsnitt 30 meter varje år, vilket ökar efterfrågan på gruvě
utrustning för brytning under jord ytterligare. Djupare gruvor
ökar också efterfrågan på förbättrade säkerhetslösningar,
automation och batteridriven utrustning.

Fokus på säkerhet och hållbarhet
%åƋĀĹĹŸåƋƋŸƋ±ųĩƋüŅĩƚŸŞ¿±ƋƋüŉųÆ·ƋƋų±Ÿ·ĩåųĘåƋåĹüŉųĵåÚě
arbetare inom gruvdrift och infrastruktur. Vid utvinning under
jord blir detta ännu mer uppenbart. Dessutom tar samhället
och våra kunder sitt miljöansvar och har höga ambitioner
om att minska miljöpåverkan. Kunderna försöker minska
ƚƋŸĬ·ŞŞØÆƚĬĬåųØųåŸƋ±ƴü±ĬĬŅÏĘ±ĹĹ±ƋŸŅĵü¿ųĹåč±ƋĜƴ±åýåĩƋåų
på miljön och samhället. En annan stark trend är demolering,
återvinning och cirkulära lösningar.

Vi har rätt lösningar!
Vi erbjuder säkra och hållbara lösningar, ökad produktivitet
och en lägre total ägandekostnad för våra kunder. Läs mer
om hur vi leder övergången inom vår bransch mot intelligent
čųƚƴÚųĜüƋŅÏĘĜĹüų±ŸƋųƚĩƋƚųŞ¿ŸĜÚŅųĹ±ƖƅěƖĿţ

Attraktiva marknadstrender

En växande värld...
Ökar det underliggande behovet av
infrastruktur och mineraler

...med allt större utmaningar
att möta efterfrågan...
Driver kostnaderna för hård bergbrytning

Vi har en stark position och
rätt lösningar för att hjälpa
kunderna att klara sina utmaningar
Säkra och hållbara lösningar,
ökad produktivitet och en lägre
total ägandekostnad

...och ett starkt fokus på
säkerhet och hållbarhet

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȶȴ
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Vi har en hög andel
¯XIVOSQQERHIEǺ®VIV
Vårt eftermarknadserbjudande säkerställer säkerhet och produktivitet för våra
kunder. Vi tillhandahåller reservdelar, förbrukningsvaror, underhåll, utbildning och
mycket annat. Under 2020 utgjorde eftermarknaden 68% av våra intäkter. Över tid
är eftermarknadsintäkterna växande och återkommande.
Installerad bas och potential för fortsatt tillväxt

Ett brett eftermarknadserbjudande
Eftersom vår utrustning ofta är verksamhetskritisk för kuně
derna, är snabba svarstider och kompetenta och engageě
rade servicetekniker nycklar till framgång. Förbrukningen
av reservdelar är hög eftersom utrustningen används i
krävande miljö. Vissa delar kräver till och med dagliga
byten. Tillgänglighet och tillit är viktiga framgångsfaktorer.
¿ų±ĩƚĹÚåųĵ¿ŸƋåƴåƋ±±ƋƋƴĜĀĹĹŸÚ·ųüŉųÚåĵŅÏĘ±ƋƋƴĜ
kan erbjuda de eftermarknadslösningar de behöver, när de
behöver dem.
Vår eftermarknadsverksamhet sysselsätter mer än 70%
av Epirocs totala personalstyrka. Att ha erfarna medarbetare
med tekniskt kunnande som arbetar på ett säkert sätt är
viktigt för oss och vi prioriterar investeringar på eftermarknaě
den för att kunna erbjuda en serviceorganisation av högsta
kvalitet.

Kundernas behov av förbrukningsvaror och service tenderar
att vara återkommande och relativt stabilt över konjunkturě
cykeln. I perioder då investeringar i ny utrustning minskar
är det om något ännu viktigare att underhålla och renovera
ÆåĀĹƋĬĜčƚƋųƚŸƋĹĜĹčüŉųÆĜÆåĘ¿ĬĬåĹŞųŅÚƚĩƋĜƴĜƋåƋţ
Vi har en stor installerad bas av utrustning i krävande
miljöer vilket innebär ett betydande underhållsbehov. Den
genomsnittliga åldern för utrustningen i vår installerade
bas är cirka sju år och cirka 25% av utrustningen är äldre
än 10 år. När utrustningen blir äldre ökar efterfrågan på
underhåll och service, liksom efterfrågan på lösningar
som t.ex. uppgraderingar.
Under 2020 utförde Epiroc service på ungefär hälften av
den installerade basen av utrustning. Genom att ha ett ökat
antal uppkopplade maskiner, arbeta mer systematiskt med

Exempel
på premiumprodukter
inom Tools &
Attachments

Hydraulhammare
för demolering

Betongsax för
demolering

Rotationsfräsar
för profilering
i hårda material

Brett eftermarknadssortiment
Reservdelar
och
komponenter

Serviceavtal
och översyn

HalvtidsWIVZMGI
utbildning
och andra
tjänsteprodukter

Service

ȏȴ 

±ƴĜĹƋ·ĩƋåųĹ±ƚĹÚåųƗǉƗǉ

Magneter för
upplockning
av metallskrot

Eftermarknadsintäkter
Verktyg för
bergborrning

Hydrauliska
tillbehör

Tools & Attachments

ȶȍ 

±ƴĜĹƋ·ĩƋåųĹ±ƚĹÚåųƗǉƗǉ

Redovisas i Equipment & Service

Intäkter eftermarknad, MSEK

ȶȏ
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att ge kunderna service samt fortsätta med vårt program
för förbättring av logistikkedjan kan vi tillhandahålla service
till en större andel av den installerade basen i framtiden.

Service
Service och reservdelar är en viktig del av vårt erbjudande.
Vår serviceorganisation fokuserar på leverans av reservdelar,
service, supportlösningar och utbildning. Reservdelarna är
ofta egenutvecklade.
Vårt serviceerbjudande omfattar hela sortimentet, allt
üų¿ĹĩƚĹÚåųŸŅĵĩų·ƴåų±ƋƋ)ŞĜųŅÏŸŞåųŸŅĹ±ĬĀĹĹŸŞ¿ŞĬ±ƋŸ
hela tiden, till dem som tar hand om utrustningen själva
och bara behöver tekniska råd eller utbildning.
Vi erbjuder många typer av serviceavtal och serviceě
produkter, t.ex. nytillverkning av komponenter och halvě
tidsservice, lösningar som förlänger komponentens eller
maskinens livslängd. Vi erbjuder även uppgraderingar och
konverteringssatser som lägger till nya funktioner eller
üŉųÆ·ƋƋųĜĹč±ųƋĜĬĬŸŞåÏĜĀĩƚƋųƚŸƋĹĜĹčØŸ¿ŸŅĵƚŞŞĩŅŞŞĬĜĹčŅÏĘ
batterier.
Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa att vi
levererar den service och de lösningar som motsvarar deras
underhållsstrategi och vision.

Bergborrverktyg

Verktyg för prospekteringsborrning används för
prospektering.
åųčüŉųŸƋ·ųĩĹĜĹčŸŸƼŸƋåĵ±Ĺƴ·ĹÚŸüŉųåýåĩƋĜƴÆåųčüŉųě
stärkning vid gruvdrift och infrastrukturtillämpningar.

Hydrauliska tillbehör
Användningsområden för hydrauliska tillbehör omfattar
ÆåųčÆųƼƋĹĜĹčØÚåĵŅĬåųĜĹč±ƴÆƼččĹ±ÚåųØ±Ÿü±ĬƋØÆåƋŅĹčě
och stålkonstruktioner, materialsortering, återvinning och
avfallshantering. Våra hydrauliska tillbehör används på
grävmaskiner och andra fordon av kunder inom anläggning,
demolering, återvinning och gruvdrift.

Hållbar eftermarknad
Våra eftermarknadslösningar erbjuder hållbarhetsvinster
för våra kunder. Underhåll och reservdelar syftar till att öka
produktiviteten för våra kunder och kan också förlänga
utrustningens livslängd. En uppgradering kan exempelvis
Æ¿ÚåüŉųĬ·Ĺč±ĬĜƴŸĬ·ĹčÚåĹŅÏĘŉĩ±åýåĩƋĜƴĜƋåƋåĹţ
¿ų±ÆåųčÆŅųųƴåųĩƋƼč·ųŸĬĜƋŸƋ±ųĩ±ŅÏĘåýåĩƋĜƴ±Ø
vilket innebär att de varar länge och borrar snabbt.
%åƋĬåÚåųƋĜĬĬāåųÆŅųų±ÚåĵåƋåųŞåųƋĜĵĵåŅÏĘĬ·čųå
produktionskostnader.
Våra hydrauliska tillbehör är också viktiga för ett mer hållě
bart samhälle, då de många gånger används för återvinning.

Vi tillhandahåller ett omfattande sortiment av avancerade
verktyg för bergborrning, Verktygen används i huvudsak på
bergborrutrustning och fungerar på både Epirocs och andra
tillverkares utrustning.
Bergborrverktyg inkluderar till exempel borrkronor och
borrstål för tillämpningar både under och ovan jord.

Bergborrverktyg för
topphammarborrning

Sänkborrhammare
och borrkronor

Rotationsborrkronor

Bergförstärkningssystem

Förbrukningsvaror
för prospektering

Framgångsfaktorer för eftermarknaden
Närvaro

Närvaro är
avgörande och en
konkurrensfördel. Vi har
en global närvaro och
ger stöd till kunder
Ĝĵåų·ĹŏăǉĬ·ĹÚåųţ

*ǺIOXMZ
logistikkedja

¿ųƋƚŞŞĬƼĘ±ĜĹě
program för reservdelar
och förbrukningsvaror
kommer att förbättra
tillgängligheten, sänka
kostnaderna och
minska varulagren.

Teknisk expertis

Våra servicetekniker är
specialiserade och har
omfattande kunskaper
om utrustningen, dess
tillämpningar, data och
digitala lösningar.

Fokus

I linje med vår deceně
traliserade affärsmoě
dell har vi engagerade
och fokuserade
organisationer för de
olika eftermarknadsě
områdena.

Personal och
ledarskap

Kompetent
och engagerad
servicepersonal som ger
stöd till våra kunder.
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Vi driver utvecklingen
mot intelligent
gruvdrift och
infrastruktur
Våra engagerade medarbetare driver kontinuerligt innovation
för att tillhandahålla säkra och hållbara lösningar som ger ökad
produktivitet och lägre total ägandekostnad för våra kunder.
Vi tror att teknologier som automation, digitalisering och
IPIOXVMǻIVMRKWTIPEVIRZMOXMKVSPPJÁVEXXYTTR¯HIXXE
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Batteridrivna fordon förbättrar arbetsQMPNÁRQMRWOEVYXWP®TTIRSGLW®ROIV
ventilationskostnaderna
Vi erbjuder ett brett sortiment av batterielektrisk utrustning
üŉųƋĜĬĬ·ĵŞĹĜĹč±ųƚĹÚåųģŅųÚţ%åƋĀĹĹŸƋƼÚĬĜč±üŉųÚåĬ±ųüŉų
kunden att satsa på elektrisk utrustning. De sparar kostnaě
der för ventilation, minskar utsläppen av växthusgaser och
förbättrar deras medarbetares hälsa.
)ĬĵŅƋŅųåų·ųĵåųåýåĩƋĜƴ±ØĘ±ųĬ·čųåƋåĵŞåų±ƋƚųŅÏĘ
kräver mindre underhåll jämfört med motsvarande dieselě
motorer. Det betyder ökad produktivitet och lägre kostnader
för våra kunder.

prestanda. Vi är stolta över att erbjuda världens första batteri
±ƴŸåƋƋüŉųčųƚƴĜĹÚƚŸƋųĜĹĵåÚ)ěÏåųƋĜĀåųĜĹčŸŅĵüŉĬģåų
Ĭ¿čŸŞ·ĹĹĜĹčŸÚĜųåĩƋĜƴåƋØ)aěÚĜųåĩƋĜƴåƋŠ)ĬåÏƋųŅĵ±čĹåƋĜÏ
Compatibility) och radioutrustningsdirektivet.
En annan positiv sak med vår batterilösning är att batteě
rierna enkelt kan bytas. Det möjliggör kontinuerlig drift och
minskar behovet av dyra investeringar i elkablar och elnät för
ĩƚĹÚåĹØåüƋåųŸŅĵÆåĀĹƋĬĜčĜĹŸƋ±ĬĬ±ƋĜŅĹŅüƋ±ŸƋ·ųƋĜĬĬų·ÏĩĬĜčţ

Batterier som tjänst

)ĬåĩƋųĜĀåųĜĹč·ųÚŅÏĩĜĹčåƋĹƼƋƋüŉųŅŸŸţaåųŞ±ųƋåĹ±ƴƴ¿ų±
ÆŅųųĜčč±ųŸŅĵ±Ĺƴ·ĹÚŸƚĹÚåųģŅųÚĘ±ųƴ±ųĜƋåĬåĩƋųĜĀåų±Úå
genom kabel i många år och 2016 lanserade vi våra första
helt batteridrivna maskiner.
Blickar vi framåt planerar vi att till 2025 erbjuda ett
komplett utbud av batteridriven underjordsutrustning och
till 2030 har vi som mål att erbjuda batterialternativ till hela
sortimentet.

Vi har lanserat en lösning som ger våra kunder alla eldriftens
fördelar samtidigt som kunden inte behöver ta risken att äga
batterierna själv. Vi kallar det ”Batterier som tjänst”.
ĜƋ±ųüƚĬĬƋ±ĹŸƴ±ųüŉųÆ±ƋƋåųĜåųĹ±Øüų¿ĹÏåųƋĜĀåųĜĹčƋĜĬĬƚĹÚåųě
håll plus teknikuppgraderingar, med hjälp av en verkligt
ÏĜųĩƚĬ·ų±ý·ųŸĵŅÚåĬĬţĜŸåųƋĜĬĬ±ƋƋÆ±ƋƋåųĜåƋĘ±ųÚåĹĩ±Ş±ÏĜƋåƋ
som krävs för tillämpningen, vi följer upp batteriets prestanda
och vi byter ut batterier vid behov.
Kunderna behöver inte köpa, eller ens hyra, batterierna,
utan de köper istället tjänsten ”batteridrift” för elfordonet.
Batterierna kan användas i både Epirocs och andra tillverkaě
res utrustning.

Epirocs batterier

Eftermontering av batterier

Våra batterier är utformade med modularitet och säkerhet i
åtanke, vilket säkerställer att varje enskild del av batteriet kan
övervakas och kontrolleras separat. Det möjliggör skräddarě
sydda installationer och enkelt underhåll. Den stabila och
robusta designen gör att de är perfekt lämpade för alla typer
av verksamheter: under eller ovan jord.
Genom att använda teknik som från början var avsedd
för fordon som framförs på vägar kan vi garantera optimal

8ŉųÆåĀĹƋĬĜčƚƋųƚŸƋĹĜĹčåųÆģƚÚåųƴĜŅÏĩŸ¿åüƋåųĵŅĹƋåųĜĹč±ƴ
Æ±ƋƋåųĜåųţ%¿ÆƼƋŸÚĜåŸåĬĵŅƋŅųĹƚƋĵŅƋåĹåĬåĩƋųĜŸĩĵŅƋě
svarighet. Eftermonteringserbjudandet inleds under 2021
ĵåÚŎǈƐǈěĬ±ŸƋ±ųåĹŅÏĘĩŅĵĵåųčų±ÚƴĜŸ±ƋƋųƚĬĬ±ŸƚƋüŉųāåų
modeller.

Höga ambitioner

Kundexempel
Batteridrift: Klarar testet
Epiroc och gruvbolaget Agnico Eagle har
haft batteridrivna maskiner i Kittilägruvan
Ĝ8ĜĹĬ±ĹÚŸåÚ±Ĺ±ŞųĜĬƗǉŏŀôŅÏĘüų±ĵƋĜÚåĹ
ser ljus ut för utsläppsfri utrustning.
Epirocs utrustning i Kittilä spelar en viktig
roll för testerna av batteridriven utrustning
i en operativ gruvanläggning. Fokus har
legat på produktivitet, prestanda och
energiförbrukning, eftersom kunderna
kräver att eldrivna fordon fungerar lika bra
som fordon med dieselmotorer.
Och resultatet? Feedback från de operatörer
som deltagit i testerna är mycket positiv.
Ingen saknar de gamla dieselmaskinerna
och utrustningen fungerar bra. Batteriladdningen har också fungerat bra och
befintlig elinstallation är tillräcklig för
laddningsstationerna.

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȶȮ
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Automationsresan

&YXSQEXMSRJÁVF®XXVEVW®OIVLIXIRLÁNIV
produktiviteten och sänker kostnaderna
Vi erbjuder automationslösningar för ett brett spektrum av
utrustning och tillämpningar, inklusive borrning, lastning och
Ƌų±ĹŸŞŅųƋţeƚƋŅĹŅĵ±ĵ±ŸĩĜĹåų±ĹŸĬƚƋŸƋĜĬĬåƋƋƋų±ĀĩĘ±ĹƋåųĜĹčŸě
system, där operatörerna övervakar hela maskinparken och
instruerar maskinerna om vilka uppgifter som ska utföras. Vi
har en leverantörsoberoende strategi och våra system har
ƴĜŸ±ƋŸĜčƴ±ų±üų±ĵč¿ĹčŸųĜĩ±Ĝāåų±čųƚƴŅųÚ·ų±ĹÚų±Ĭåƴåų±Ĺě
törers utrustning har anslutits.

För att fullt förstå automationens potential, måste man ta ett
steg tillbaka och se det som en kundresa. Vissa kunder vill
ĜĹĬåÚ±ŸĜĹųåŸ±ĵåÚĵĜĹÚųåŸŅĀŸƋĜĩåų±ÚåØĵåĹ·ĹÚ¿ŞųŅÚƚĩě
tivitetshöjande lösningar. Vi försöker sänka barriären och ta
med kunderna på resan genom att erbjuda ett brett utbud
av lösningar. Se illustrationen ”Allt högre automationsnivå”
nedan.

Allt högre
automationsnivå

Fjärrstyrning
Hjälpfunktioner
för operatörer
i maskiner

Automation för
enskild maskin

Automation för
ǼIVEQEWOMRIV

Automation för
LIPǼSXXE

Automation för
blandad
ǼSXXE

 


 

 


 

 

Kundexempel

&YXSQEXMSRƳMRXIFEVE
för egen utrustning

Epiroc och ASI Mining har levererat en säker och interoperabel
lösning för Roy Hills blandade flotta av gruvtruckar i Australien.
Lösningen kan utökas till andra fordonstyper och tillverkare.
ĹÚåųĹ·ŸƋ±ü±Ÿĩ±ĹŸ¿ĵ¿Ĺč±ŸŅĵƑǉǉƋĜĬĬč¿Ĺč±ųxĵ±ŸĩĜĹåų
anslutas till det autonoma systemet. Detta kommer att vara en
av de största implementeringarna av autonom drift för blandad
flotta i världen. Ett mycket starkt exempel på hur Epirocs
autonoma lösningar tar kundens verksamhet till nästa nivå, vilket
leder till ökad säkerhet och produktivitet.
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*\IQTIPT¯PÁWRMRKEVMRSQEYXSQEXMSR
informationshantering och digitalisering
ȰXLIRWIƳƹWQEVXWEJIERHWIEQPIWWƹ
6th Sense är vårt erbjudande för att optimera kundprocesě
serna genom att koppla samman maskiner, system och
människor med hjälp av automation, informationshantering
och systemintegration. Det ger stora fördelar, som uppföljě
ĹĜĹčŅÏĘĘ±ĹƋåųĜĹč±ƴ±ųÆåƋŸüŉųĘ¿ĬĬ±ĹÚåĹŅÏĘƚƋųƚŸƋĹĜĹčŸě
behov i realtid. Det leder till högre produktion till lägre
kostnad. 6th Sense lanserades 2019 och har redan resulterat
ĜŸƋŅųƚŞŞĵ·ųĩŸ±ĵĘåƋŞ¿ĵ±ųĩĹ±ÚåĹŅÏĘāåų±ŅųÚåųţ

Epiroc riggkontrollsystem
Med Epirocs riggkontrollsystem (RCS) har maskinoperatören
full kontroll över maskinerna. Med RCS kan borrning, lastning
och transport kontrolleras och övervakas från hytten eller en
säker plats, t.ex. på långt avstånd. Idag kan samtliga av våra
mest avancerade maskiner för gruvdrift och infrastruktur
utrustas med RCS.

Lösningar för informationshantering
Vi leder utvecklingen av informationshanteringslösningar
för gruvdrift. Dessa lösningar har utvecklats utifrån kundině
sikter och datadriven analys från kunder över hela världen.
Vi utvecklar kontinuerligt vårt erbjudande i nära samarbete
med våra kunder. Certiq och Mobilaris är exempel på våra
lösningar för informationshantering.

webbportal, Certiq, tillhandahålls produktionsdata i realtid
om både enskilda enheter och hela maskinparken. Sysě
temet ger en fullständig överblick och kan även hantera
underhållsplanering.

2SFMPEVMWƳWMXYEXMSRWQIHZIXIRLIX
¿ųaŅÆĜĬ±ųĜŸěĬŉŸĹĜĹčüŉųÆ·ƋƋų±ųŸ·ĩåųĘåƋåĹŅÏĘŞųŅÚƚĩě
ƋĜƴĜƋåƋåĹŸ±ĵƋĜÚĜčƋŸŅĵÚåĹüŉųåĹĩĬ±ųƋų±ĀĩāŉÚåƋƚĹÚåų
jord. Den ger förare och operatörer realtidsuppdateringar
om positionen för alla fordon och all personal. Mobilaris
ĵŉģĬĜččŉųåĹĩåĬĹ±ƴĜčåųĜĹčØčŉųŸ¿±ƋƋƋų±ĀĩŸƋŅÏĩĹĜĹč±ų
undviks och vid eventuell evakuering ges direkta anvisningar
till närmaste skyddsrum eller utgång. Lösningen kan också
spåra maskiner från olika tillverkare, integrera driftdata och
använda realtidsinformation för att skapa beslutsunderlag –
±ĬĬƋĜŸƼüƋå±ƋƋüŉųÆ·ƋƋų±ŞųŅÚƚĩƋĜƴĜƋåƋåĹŅÏĘåýåĩƋĜƴĜƋåƋåĹţ

&.2MRMRKƳEYXSRSQEPÁWRMRKEV
Epiroc och ASI Mining erbjuder utrustning och mjukvara för
üŅųÚŅĹŸŅĵŸĩ±ĩŉų±Ÿ±ƚƋŅĹŅĵƋŸ±ĵƋŞųŅčų±ĵƴ±ųƚŞĬ±ƋƋě
formar för styrning och kontroll av autonoma maskinparker
inom olika gruvtillämpningar. Lösningarna kan integreras
med olika typer av mobil utrustning, oberoende av tillverkare
åĬĬåųĵŅÚåĬĬţeFaĜĹĜĹčěĬŉŸĹĜĹč±ųĹ±ĵŉģĬĜččŉųŉĩ±ÚŞųŅÚƚĩě
tivitet och förbättrad säkerhet.

2]*TMVSGƳWT¯VEEPPXEKIVEZEVWSQLIPWX

åųƋĜŧŸ±ĵĬ±ųĜĹØģ·ĵüŉųŅÏĘĩŅĵĵƚĹĜÏåų±ųƴĜĩƋĜčƚƋųƚŸƋě
ningsinformation och är en viktig byggsten för ökad
produktivitet och automation. Via en användarvänlig

Med My Epiroc, som är en plattformsoberoende lösning som
fungerar på alla datorer eller mobila enheter, får kunderna
direkt tillgång till all maskindata. Den tillhandahåller aktuell
ÚųĜüƋŸƋ±ƋƚŸØŞųåŸƋ±ĹÚ±ŅÏĘŞĬ±ƋŸţ%åĹĜÚåĹƋĜĀåų±ųŅÏĩŸ¿ÆåĘŅƴ
av reservdelsbyten och kunden kan beställa reservdelar
direkt via My Epiroc.

Automation för blandad
ǼSXXEYRHIVNSVH

Teknik förstärker
utlastningshastigheten

I Australien har Epiroc och Newcrest Mining framgångsrikt
lyckats sjösätta en av de första lösningarna för autonom blandad
flotta under jord i världen i en stor skivrasgruva. Det är inte bara
)ŞĜųŅÏŏîěĬ±ŸƋ±ųĹ±ŸŅĵ·ų±ƚƋŅĹŅĵ±ØƚƋ±Ĺ·ƴåĹĵ±ŸĩĜĹåųüų¿Ĺ
en annan utrustningsleverantör. Förhållandena under jord är
krävande. De helt autonoma och obemannade lastarna har som
ĵ¿Ĭ±ƋƋĩŉų±ĜåĹĘ±ŸƋĜčĘåƋŞ¿ƗăôƗƆĩĵxĘƚĹÚåųģŅųÚØŸ±ĵƋĜÚĜčƋ
ŸŅĵÚåÆ±ų±Ę±ųƑǉÏĵĵ±ųčĜĹ±ĬŞ¿ƴ±ųÚåų±ŸĜÚ±ƋĜĬĬÚåƴ±ŸŸ±ŅÏĘ
hårda bergväggarna i tunneln.

Hudbay Minerals i Kanada behövde minska antalet timmar
som lades på att förflytta malm. De behövde samtidigt ha en
mer förutsägbar utlastning per bergrum och skift i sin zinkŅÏĘĩŅŞŞ±ųčųƚƴ±ƁƁƁţ%·ųüŉųĬ±ĹŸåų±ÚåÚååƋƋƋųåĵ¿Ĺ±ÚåųŸ
pilotprojekt tillsammans med Epiroc för att fastställa om
Mobilaris Mining Intelligence kunde göra skillnad, och det kunde
ÚåƋţŞ¿ųĹĜĹčŸƚƋųƚŸƋĹĜĹčüų¿ĹƗă¿ƋĩŅĵŸƋŞƚĹĩƋåųƴĜŸ±Úå±ƋƋ
ƚƋĬ±ŸƋĹĜĹčŸĘ±ŸƋĜčĘåƋåĹŉĩ±ƋĵåÚƁŢţBƚÚÆ±ƼŞĬ±Ĺåų±ųĹƚ±ƋƋ
installera Mobilaris även vid Lalor, företagets guld- och zinkgruva.

(IVXMUƳIRXIPIQEXMOPÁWRMRK
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Vi har en stark och beprövad
EǺ®VWQSHIPP
Vi har en fokuserad och decentraliserad organisation som kan anpassas snabbt
SGLIǺIOXMZXR®VIJXIVJV¯KERJÁV®RHVEW:¯VQSXWX¯RHWOVEJXF]KKIVT¯IRLÁKERHIP
HMVIOXJÁVW®PNRMRKIRWXSVIJXIVQEVOREHWZIVOWEQLIXIRǼI\MFIPXMPPZIVORMRKQIHJ¯
TVSHYOXMSRWIRLIXIVSGLIXXWXEVOXJSOYWT¯MRRSZEXMSRc
Fokuserade och decentraliserade

Vår utrustning säljs av tekniker med god kunskap om
tillämpningar och våra servicetekniker hjälper kunder runt
om i världen med att uppnå ökad produktivitet och ökad
hållbarhet.
Vi är en ledande global leverantör inom våra nischer och
det medför ett ansvar. Ett av våra fokusområden inom hållě
barhet är att leva upp till de högsta etiska normerna, vilket
också är en ledstjärna vid försäljning. Därför förbättrar vi hela
tiden vår bedömningsprocess för ansvarsfull försäljning.
ƤƤ

Vår organisation bygger på principen om decentraliserat
ansvar och befogenhet, vilket underlättar snabba beslut. Vi
har fem divisioner. Varje division ansvarar för den globala
verksamheten inom sitt erbjudande.
8ŉų±ƋƋĩƚĹĹ±Ÿ·ĩåųŸƋ·ĬĬ±Ÿĩ±ĬüŉųÚåĬ±ųŅÏĘåýåĩƋĜƴ±ŞųŅě
ÏåŸŸåųØŅÏĘüŉų±ƋƋƚĹÚåųĬ·ƋƋ±Ÿ±ĵ±ųÆåƋåØĀĹĹŸ·ƴåĹåƋƋ±ĹƋ±Ĭ
tvärgående divisionsteam som inrättats inom FoU, markě
nadsföring, produktion, inköp, personal och ledarskap, ekoě
nomi, SHEQ (säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet) samt service.
Ƥ

Stark eftermarknadsverksamhet

ĜčåĹåųåų±ųüŉųŸ·ĬģĹĜĹčĜāåų·ĹŎĂǈĬ·ĹÚåųŅÏĘƴĜĵŉƋåų
marknaden främst genom ett nätverk för direkt försäljning
och service, vilket bidrar till starka kundrelationer.
Ĝųĩ±íĂŢ±ƴƴ¿ų±ĜĹƋ·ĩƋåųÚåĀĹĜåų±ŸŸŅĵŰÚĜųåĩƋ±ŰŅÏĘƴĜ
Ę±ųĵ±ųĩĹ±ÚŸÆŅĬ±čĜāåų·ĹƅǈĬ·ĹÚåųţ
En lokal närvaro är viktig eftersom efterfrågan kan variera
kraftigt mellan olika marknader och beroende på hur utrustě
ningen används.

Vi har en stor installerad bas av utrustning, som på grund av
användning i krävande miljöer behöver regelbundet underě
håll, samt byte av verktyg och tillbehör.
Kundernas konsumtion av förbrukningsvaror och service
tenderar att vara återkommande och relativt stabila under
konjunkturcykeln. När till exempel investeringar minskar vid
en lågkonjunktur är det ännu viktigare att sköta underhåll,
ųåĹŅƴåųĜĹčŅÏĘŸåųƴĜÏå±ƴƚƋųƚŸƋĹĜĹčåĹüŉų±ƋƋŉĩ±ƚƋųƚŸƋě
ningens livslängd.

Hög andel direktförsäljning

XEVOSGLFITVÁZEHEǺ®VWQSHIPP

Fokus och
decentralisering

Hög andel
direktförsäljning

Stark
serviceverksamhet

Flexibel
XMPPZIVORMRKWǻPSWSǻ

Starkt fokus på
innovation

Snabba och
effektiva beslut

îăŢ
direktförsäljning

Eftermarknaden
motsvarar cirka
ƗxƑ±ƴĜĹƋ·ĩƋåųĹ±

ƁăŢ±ƴ
produktkostnaden
för utrustningen
köps in

Ledande inom
automation,
digitalisering och
elektrifiering
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Flexibel tillverkningsfilosofi
Vår tillverkning och logistikkedja binder endast lite kapital
ŅÏĘ·ųŅųč±ĹĜŸåų±Úüŉų±ƋƋĵŉģĬĜččŉų±ŸĹ±ÆÆŅÏĘåýåĩƋĜƴ
anpassning till förändrad efterfrågan. Tillverkning av utrustě
ning baseras främst på kundorder.
Den största delen av produktionskostnaden för utrustning,
cirka 75%, utgörs av inköpta komponenter, medan cirka 25%
utgörs av nyckelkomponenter som tillverkas internt, samt av
ĵŅĹƋåųĜĹčŸěŅÏĘŅĵĩŅŸƋĹ±Úåųţ
Vår interna tillverkning består främst av att tillverka kritiska
kärnkomponenter och montering. Eftersom större delen av
tillverkningen utförs av underleverantörer är tillverkningen av
ƚƋųƚŸƋĹĜĹčåĹāåƻĜÆåĬŅÏĘĩ±ĹŸĹ±ÆÆƋ±ĹŞ±ŸŸ±ŸƋĜĬĬüŉų·ĹÚų±Úå
volymer.

En stor fördel med att arbeta med partners är att vi kan
dra fördel av deras innovationer och ständiga förbättringar
av de material och komponenter de förser oss med. Självě
fallet har vi samma höga etiska normer när det gäller våra
leverantörer som vi har för vår egen verksamhet.
ƋŉƴåųƚĹÚåųĬåƴåų±ĹƋŉųåųĹ±Ÿ±ĵ±ųÆåƋ±ųƴĜĵåÚāåų±
tjänsteföretag, teknikföretag och universitet för att ytterligare
driva på innovationen. Några exempel är Ericsson, ABB, Saab
ŅĵÆĜƋåÏĘŅÏĘkųĜÏ±ţ
För att spara tid till marknaden, s.k. time
to market, och se till att vi har bästa möjliga
teknik investerar vi även direkt i teknikföretag,
till exempel Mobilaris (realtidspositionering)
och ASI Mining (autonoma lösningar).

Starkt fokus på innovation
)Ĺüų±ĵč¿ĹčŸü±ĩƋŅų·ųƴ¿ųüŉųĵ¿č±±ƋƋƚƋƴåÏĩĬ±ĹƼ±ŅÏĘĜĹĹŅě
vativa produkter som möter kundernas behov. Samarbete är
avgörande för framgång. Både vår inköpsorganisation och
vår serviceorganisation är delaktiga i utvecklingsprocessen i
ŸƼüƋå±ƋƋĘĜƋƋ±Ĭ·ĵŞĬĜč±Ĭåƴåų±ĹƋŉųåųŅÏĘų·ƋƋĩŅĵŞŅĹåĹƋåųţƤ

Minetruck
28Ȱȍ
:ųƚƴƋųƚÏĩåĹaƆă
är en truck med
hög kapacitet för
användning under
jord. Den är utvecklad
med smarta funktioner
som säkerställer
produktivitet vid
krävande gruv- och
infrastrukturarbeten
under jord.

Fokuserad och decentraliserad verksamhet

Tools &
Attachments

Equipment & Service

Surface

Utvecklar, tillverkar
och marknadsför
ett brett utbud av
bergborrutrustning
för användning i
dagbrott, prospektering,
anläggning och
stenbrott samt inom
borrning för vatten, olja
och gas i hela världen.

Underground

Utvecklar, tillverkar
och marknadsför ett
brett sortiment av
tunneldrivnings- och
gruvdriftsutrustning,
som ortdrivningsriggar,
lastare, gruvtruckar och
ventilationssystem, för
underjordsverksamhet
globalt. Fokuserar på
innovativ produktdesign
och supportlösningar för
eftermarknad för ökad
kundnytta.

Technology
& Digital
Koordinerar och
utvecklar teknologilösningar, och tillhandahåller specialistkonsulter och tekniska
tjänster. Divisionen
driver utbyggnaden
av automation, digitalisering och interoperabilitet för Epiroc.

Parts &
Services

Tools &
Attachments

Erbjuder ett komplett
utbud av servicetjänster,
med målet att maximera
kundernas produktivitet.
Divisionen fokuserar på
leverans av reservdelar,
professionell service,
supportlösningar och
utbildning.

Utvecklar, tillverkar
och marknadsför
bergborrverktyg och
grävmaskinsmonterade
hydrauliktillbehör.
Produkterna används
för bergbrytning,
gruvdrift, bygg och
anläggning samt
demolering och
återvinning. Divisionen
tillhandahåller även
relaterad service.

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȴȦ

VÅR A ST YRKOR OCH MÅL

Vi skapar
värde för våra
intressenter
Vi skapar värde för våra intressenter genom ett ansvarsfullt
företagande samtidigt som vi arbetar för att uppnå en hållbar
och lönsam tillväxt. Ansvarsfullt företagande är fundamentalt
i vårt erbjudande till kunderna och hjälper oss också att
attrahera och behålla engagerade medarbetare.

Attraktiva marknadstrender

Resurser och input

En växande värld ökar
behovet av infrastruktur
och mineraler

Naturresurser

Växande befolkning

146 GWh energi

Finansiella

Urbanisering

MSEK 43 886 i tillgångar

)ĬåĩƋųĜĀåųĜĹč

MSEK 1 032 investerat i Forskning
& Utveckling (FoU)

Ökade utmaningar att
möta efterfrågan driver
kostnaderna för bergbrytning
Lägre malmhalter
Skifte mot gruvdrift under jord

Starkt fokus på säkerhet
och hållbarhet

Immateriella
ƀŢ±ƴĵåÚ±ųÆåƋ±ųĹ±±ųÆåƋ±ųĵåÚ
FoU.
ƀǈŢ±ƴĵåÚ±ųÆåƋ±ųĹ±ÚåĬ±ĩƋĜč±
i eftermarknadserbjudandet

Personal (genomsnitt)
14 012 anställda
ŎŎĿĉĩŅĹŸƚĬƋåųxåƻƋåųĹŞåųŸŅĹ±Ĭ
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VÅR A ST YRKOR OCH MÅL

XVEXIKMKVYRHSGLEǺ®VWQSHIPP

Skapat värde

Strategi för värdeskapande

Kunder

Vi fokuserar på attraktiva nischer och bästa möjliga resultat.
Vägen framåt definieras av innovation, eftermarknad och
effektivitet – där allt vilar på en grund av hållbarhet i allt
vi gör och en stark företagskultur. Vi kommer också att
tillvarata möjligheter för framtiden.

Säkra och hållbara lösningar
som leder till högre
produktivitet och lägre totala
verksamhetskostnader

Aktieägare
ƐƐţƅŢƋŅƋ±Ĭ±ƴĩ±ŸƋĹĜĹč
(A-aktien)
ƖƖţƀŢ±ƴĩ±ŸƋĹĜĹčŞ¿åčåƋ
kapital
Föreslagen utskiftning till
aktieägare på MSEK 6 633,
eller SEK 5.50 per aktie

Fokus på
attraktiva
nischer

Innovation

Eftermarknad

*ǺIOXMZMXIX

Hållbarhet och en stark
företagskultur är vår grund

Bästa
möjliga
resultat

Medarbetare
Löner och ersättning till
medarbetare MSEK 7 881
Minskad olycksfallsfrekvens

Samhälle
Åtagande för långsiktiga
mål 2030

Stark och beprövad affärsmodell

Bidra till ett koldioxidsnålt
samhälle

Fokus och decentralisering

Betalningar av inkomstskatt

Hög andel direktförsäljning och service

Lokala inköp i de samhällen
där Epiroc har verksamhet

Stark serviceverksamhet
Flexibel tillverkning
Starkt fokus på innovation

Affärspartner
Långsiktiga relationer och
±ý·ųŸĵŉģĬĜčĘåƋåųüŉųåƋƋ
stort antal leverantörer
och distributörer

)ŞĜųŅÏųŸěŅÏĘĘ¿ĬĬÆ±ųĘåƋŸųåÚŅƴĜŸĹĜĹčƗǉƗǉȴȴ

HÅLLBARHET

Vår strategi för hållbarhet
och socialt ansvar
Vi ser hållbarhet som en drivkraft för långsiktig tillväxt. Under 2020 stärkte vi
Z¯VL¯PPFEVLIXWEKIRHE]XXIVPMKEVI:MHIǻRMIVEHIP¯RKWMOXMKEQ¯PJÁVJÁV
EXXF®XXVIOYRREQÁXEIREǺ®VWQMPNÁWSQJÁV®RHVEWWREFFX)IRREEQFMXMSR
kommer att sätta tonen för vår strategi under de kommande åren och vi vill
driva utvecklingen mot intelligent gruvdrift och infrastruktur.
För oss tydliggjorde Covid-19-pandemin vikten av att integrera hållbarhet inom vår sektor och bransch. Under 2020
fortsatte koncernledningen att sätta Epirocs hållbarhetsagenda och ambitionsnivån för våra 2030-mål. Som en av
sina främsta prioriteringar kommer koncernledningen att
fortsätta att formulera och integrera strategier, mål och
aktiviteter för hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Våra
2030-mål återspeglar inte bara vårt bidrag till FN:s 17 mål för
hållbar utveckling i de delar de berör vår verksamhet, men
återspeglar också vårt åtagande att bidra till att påskynda
implementeringen av Agenda 2030 och Parisavtalet.

Innovativa, säkra och hållbara
lösningar är mycket viktigt för oss
Innovativa, säkra och hållbara lösningar för ökad produktivitet
är avgörande för vår långsiktiga tillväxt. Genom innovation,
EYXSQEXMSRHMKMXEPMWIVMRKSGLIPIOXVMǻIVMRKYTTR¯VZMQ®XFEVE
miljö- och säkerhetsvinster. Än viktigare är att vi fortsätter att
minska koldioxidpåverkan från produktanvändning.
Försäljningen av koldioxidsnåla alternativ, digitalisering och
automation har ökat, inte minst genom vårt 6th Sensesortiment av automatiserade och uppkopplade produkter.
Till 2030 har vi som mål att halvera koldioxidutsläppen som
genereras av sålda maskiner jämfört med sålda maskiner 2019.
Våra borriggar under jord drivs av el vid borrning. Vår
FEXXIVMHVMZREYXVYWXRMRKERZ®RHIVSGOW¯IPZMHJÁVǼ]XXRMRK
Vi erbjuder ett utbud av batteridrivna lastare och truckar för
användning under jord, vilket möjliggör en verksamhet med
RSPPYXWP®TTJÁVYXWEXXEXXJÁVR]FEVIRIVKMǻRRWXMPPK®RKPMKJÁV
laddning. För verksamhet ovan jord minskar funktionaliteten
LSWZ¯VEIPIOXVMWOESGLIRIVKMIǺIOXMZEFSVVMKKEVOSPHMS\MH
utsläppen och bränsleförbrukningen avsevärt.
Ledarskap i innovation inom intelligent gruvdrift och infrastruktur förutsätter en samarbetsstrategi med kunder och
andra industriledare. Genom vårt omfattande erbjudande
XMPPLERHEL¯PPIVZMW®OVEIǺIOXMZESGLOSPHMS\MHWR¯PEPÁWRMRKEV
som uppfyller kundernas krav på säkra och hållbara
lösningar, som också bidrar till att minska den negativa
påverkan på den biologiska mångfalden.
Vi tror att hållbarhet skapar en konkurrensfördel. Därför
investerar vi avsevärt i forskning och utveckling och är sektorledande inom batteridrivna lösningar. Även om dessa fortfarande bara utgör en liten andel av försäljningen är de en
växande del av vår verksamhet. Fjärrstyrd drift av maskiner
är också en kärnkompetens för Epiroc. Att påskynda
autonoma och digitaliserade lösningar hjälper oss att
skapa koldioxidsnåla och säkrare arbetsplatser.

Tillvarata möjligheter och hantera risker
Att uppnå strategisk hållbarhet inom traditionellt konservativa
sektorer är en utmaning men kundernas prioriteringar inom
L¯PPFEVLIXIǺIOXMZMXIXSGLTVSHYOXMZMXIXFMHVEVXMPPEXXHVMZEZ¯V
EKIRHE/YQIVIRIVKMIǺIOXMZYXVYWXRMRKIR®VHIWXSP®KVI
rörelsekostnader. För att vi ska kunna uppfylla kundernas förväntningar mäter vi energiprestandan för vår utrustning. Våra
produkter förbättrar också medarbetarnas säkerhet och hälsa
ȴȏ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

tack vare lösningar som möjliggör mer autonom drift samt
fjärrstyrning, mekanisering och batteriteknologi.
:MFILÁZIVWX®VOEZ¯VXMRǼ]XERHIÁZIVFIWPYXWSQPMKKIV
utanför vår direkta kontroll – från leverantörer till kunder,
då det är där vår största påverkan på klimat, mänskliga rättigheter och säkerhet ligger. Verksamhetsstörningar som beror
på Covid-19-pandemin har gjort uppgiften att möta kunder
och leverantörer personligen än mer utmanande. En annan
utmaning för våra kunder är att de måste ha tillgång till förnybar el om de ska kunna minska sin klimatpåverkan.
Vid sidan av koldioxidminskningar är våra brunnsborrningsaggregat exempel på hur vårt produkterbjudande
kan bidra till att hantera andra hållbarhetsutmaningar som
XMPPK¯RKXMPPZEXXIR9RHIV¯VIXǻGOZMIRFIX]HERHISVHIVJÁV
borriggar i Östafrika.
Vi tillhandahåller också grundläggande verktyg för s.k.
”urban mining” och ”batterier som tjänst” som ett led i den roll
vi har i den cirkulära ekonomin. I övergången till en ny, koldiS\MHWR¯PIOSRSQMH®VIPIOXVMǻIVMRKGMVOYPEVMXIXSGLYXZIGOling av ny teknik kommer att spela en viktig roll bidrar våra
produkter och tjänster på ett betydande sätt till våra kunder.

Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures (TCFD)
TCFD kräver att företag rapporterar sina klimatrelaterade
risker på kort, medellång och lång sikt och ökar transparensen i relaterade åtgärder för att hantera dessa risker. Vi
arbetar med TCFD som en del av vår riskhanteringsprocess.
Se sidan 144 för mer information om hur vi arbetar och mäter
påverkan inom områdena energi, koldioxidutsläpp, material,
avfall samt vattenförbrukning i regioner med begränsad tillgång till vatten. I nästa steg kommer vi att utveckla mål och
mätvärden i linje med TCFD-riktlinjerna.
Vi följer också och arbetar för att implementera EU:s
förordning om gemensam taxonomi. Vi kommer fortsätta att
kommunicera vår roll i övergången till en koldioxidsnål ekonomi, inklusive vilka framsteg som görs i arbetet för vårt mål
att minska koldioxidutsläppen samt det växande kundengagemanget i vårt erbjudande inom den cirkulära ekonomin.
Det innebär att våra investerare kommer att se våra ambitioner mot bakgrund av andan i EU:s taxonomi allt eftersom den
utvecklas.

Vi vägleds av en stark företagskultur
Säkerhet är en viktig del av vår kultur. Under året fortsatte vi
med det treåriga beteendestyrda SafeStart®-programmet
för att öka alla medarbetares medvetenhet om vad som
leder till olyckor och skador för att kunna förändra deras
beteende, både på arbetet och fritiden. Vi ser belägg för att
olyckorna minskat på de enheter där SafeStart®
har genomförts.
Vi har som mål att inspirera alla medarbetare och dialogen med kunder, medarbetare och relevanta intressenter
ligger till grund för vår strategi och vårt arbetssätt. Epirocs
kultur kännetecknas av vår decentraliserade strategi, baseras på frihet under ansvar och hur vi integrerar hållbarhet i

2¯PJÁVR]GOIPXEPSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ

Väsentliga frågor

Fokusområden

HÅLLBARHET

Vi använder
resurser på ett
ansvarsfullt och
IǺIOXMZXW®XX
Koldioxidutsläpp från
produkter
Livscykelperspektiv
Koldioxidutsläpp från
verksamhet
Koldioxidutsläpp från
transporter

Vi investerar i
W®OIVLIXSGLL®PWE

Produktsäkerhet
Arbetsmiljö

Total energiförbrukning i
MWh/Kostnad sålda varor,
MSEK

Antal registrerade olyckor
med frånvaro per en mijon
EVFIXWXMQQEV 18.+7

Ɓţŏ

Ɨţǉ Q¯Pȶȴ

Q¯PȰȍ

Förnybar energi i verksamheten, inkl. förnybar
energimix, % av den totala
energiförbrukningen

ƆĊŢ Q¯PȰȏ



Koldioxidutsläpp från
XVERWTSVXIV XSR0SWXREH
sålda varor, MSEK

Vi växer med
passionerade
medarbetare och
djärva ledare
Ledarskap
Mångfald
Personalvård
Krishantering

Affärsetik och
antikorruption
Hantering av
leverantörskedjan
Mänskliga rättigheter

Kvinnliga chefer, %

Väsentliga leverantörer
som bekräftat sitt
åtagande att följa Epirocs
uppförandekod, %

ƗŏţǉŢ Q¯Pȶȶȏ



Kvinnliga medarbetare, %

Antal registrerade olyckor
per en miljon arbetstimmar
87.+7

Ċţî Q¯Pȍȴ

ŏăţƁŢ

Q¯PȦȮȍ 

Ledarskapsindex

ƁŏŢ Q¯PȮȴ



Sjukfrånvaro, %

ƗţŏŢ Q¯PYRHIVȶȍ

Vi följer de högsta
IXMWOERSVQIVRE

ŀŀŢ Q¯PȦȉȉ

Väsentliga agenter,
återförsäljare och
distributörer som bekräftat
sitt åtagande att följa
Epirocs uppförandekod, %

ƁƗŢ Q¯PȟȮ







Ċţŏ Q¯Pȏȏ
Obs! Inga nyckeltal på koncernnivå är fastställda för områdena livscykelperspektiv, krishantering och personalvård
men ledningssystem, aktiviteter och information tillhandahålls i denna rapport.

hela organisationen. Innovation och nära samarbete med
våra kunder attraherar rätt personer och bygger ett respekterat varumärke och renommé. Ledarskapsindexet från vår
YRHIVWÁORMRKJÁVF®XXVEHIWXMPP YRHIV
Vårt mål är att rekrytera från ett urval med stor mångfald.
)IX®VQ]GOIXZMOXMKXEXXPSGOEǼIVOZMRRSVXMPPZ¯VXJÁVIXEKSGL
Z¯VFVERWGL9RHIVZEV  EZGLIJIVREOZMRRSV
:MHIǻRMIVEHISGOW¯IXXQ¯PEXXJÁVHYFFPEERXEPIXOZMRnor i operativa roller. Vi måste förändra vårt förhållningssätt
drastiskt och 2030-målet hjälper oss i det arbetet.
)IXǻRRWQ¯RKEMRMXMEXMZF¯HIPSOEPXSGLKPSFEPXWSQ
MROPYHIVEVW®VWOMPHE¯XK®VHIVJÁVEXXPSGOEǼIVOZMRRSVXMPPSTIrativa roller och för att öka vår inkludering. De kommer att
förstärkas ytterligare i framtiden och här ingår att vi bildade
Diversity & Inclusion Board i början av 2020, som leds av Epirocs VD, samt samarbeten med kunder och externa partner.

Vår vägledande strategi
Epirocs uppförandekod, hållbarhetspolicy och kärnvärden
fortsätter att vägleda vår strategi för ansvarsfullt företagande
och medarbetarnas agerande. Epiroc har undertecknat
FN:s Global Compact och vi införlivar dess 10 principer om
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption
i våra policyer och vår strategi för hållbarhet. Vi åtar oss
också att arbeta med och integrera mänskliga rättigheter
i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter. Vår Speak Up-policy och processer
främjar en kultur där problem och missförhållanden tas upp,
där ansvarstagande främjas och tillit skapas. Antalet fall
som rapporterades i Speak Up-systemet, som lanserades
ÁOEHISGLYTTKMGOXMPPXSXEPX SQIRP®VERHI
organisation uppskattar vi att vi kan lära oss av de frågor och
problem som tas upp med oss.
Vi har globala ISO 9001-, ISO 14001- och OHSAS 18001GIVXMǻIVMRKEVWSQSQJEXXEVEZZ¯VEIRLIXIV*XXWXEVOXJSOYW

på utveckling av vårt globala ledningssystem hjälper oss att
samordna våra prioriteringar och se till att vi alla samarbetar för
att förbättra resultatet.

Framsteg på vår resa
Under året lyfte vi upp våra ambitioner till nästa nivå, inklusive att ställa upp mål för 2030 och anta en färdplan för hur
de ska uppnås. Vi fokuserade på en djupare integration av
hållbarhet i organisationen. Vi inrättade även programmet
Live Work Elimination, där vi kombinerar expertisen inom
vår serviceorganisation och våra innovationsteam för att
påskynda säkerhetsförbättringar inom elektrisk utrustning
och maskindrift.
Under året inrättade vi en särskild s.k. compliance-funktion på koncernnivå för att stärka vårt compliance-program
och vi fortsatte att öka medvetenheten om regelefterlevnad
inom hela organisationen.
Precis som tidigare fortsätter vi att mäta framstegen
genom kortsiktiga mål. De hjälper oss att säkerställa att
VIWYPXEXIXJÁVF®XXVEWT¯¯VWFEWMW:EVNIQ¯P®VHIǻRMIVEXJÁV
att förbättra resultatet där vår påverkan är som mest relevant.
Koncernens konsoliderade mål för utvalda nyckeltal presenteras i denna rapport.
Under 2021 kommer vi fortsätta att följa färdplanen för att
uppnå våra 2030-mål och för första gången rapportera vilka
framsteg som gjorts för att nå dem.
Från 2021 är framstegen i relation till de fastställda målen
på de här områdena en del av den rörliga ersättningen för
koncernledningen och för andra medarbetare.
Vi kommer också att titta närmare på initiativet Science'EWIH8EVKIX '8SGLIRQÁNPMKERTEWWRMRKEZZ¯VE
2030-hållbarhetsmål.
2IVMRJSVQEXMSRSGLL¯PPFEVLIXWVIWYPXEXǻRRWT¯WMHSVRE
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Väsentlighet
:MERZ®RHIVIRZ®WIRXPMKLIXWTVSGIWWJÁVEXXMHIRXMǻIVE
de frågor som är mest relevanta för Epiroc att arbeta
med. Processen, som genomfördes 2017, hjälpte oss att
MHIRXMǻIVEHIL¯PPFEVLIXWSQV¯HIRH®VZMOERKÁVEHIR
största skillnaden och där påverkan är som störst.
2IHHIRREX]HPMKLIXOERZMQIVIǺIOXMZXLERXIVE
övervaka och kommunicera vår hållbarhetsstrategi.
Baserat på resultatet från 2017 samlade vi våra mest
Z®WIRXPMKEJV¯KSVMJ]VEJSOYWSQV¯HIRSGLMHIRXMǻIVEHI
R]GOIPXEP 05.IVJÁVZEVNISQV¯HIJÁVEXXLN®PTESWWEXXQ®XE
deras relevans och påverkan. Våra nyckeltal hjälper oss
att övervaka och hantera risker, möjligheter och påverkan

från vår verksamhet på de delar av värdekedjan där de
MHIRXMǻIVEXWWSQQIWXZ®WIRXPMKE+SVQYPIVMRKIREZHIWWE
nyckeltal vägleddes av GRI Standard-indikatorer.
Under processen med att utveckla våra 2030-mål under
2019 och 2020 samrådde vi med intressentgrupper genom
undersökningar och dialog för att validera utfallet och vid
behov revidera vår analys. Återkoppling från processen pekar
på ett ökat fokus på att både hantera klimatförändringen
– i synnerhet bland investerarna – vikten av ansvarsfullt
företagande, säkerhet och produktansvar. Dessutom har
Covid-19-pandemin visat på vikten av personalvård.

Väsentlighetsanalys

Hög

&JJ®VWIXMOMROP
OSVVYTXMSR
Hantering av
PIZIVERXÁVWOIHNER
Koldioxidutsläpp
från transporter
OEXXIV
Avfall

Koldioxidutsläpp
JV¯RZIVOWEQLIXIR

5VSHYOXW®OIVLIX
®OIVLIX

1MZWG]OIPTIVWTIOXMZ
1IHEVWOET

2®RWOPMKEV®XXMKLIXIV
Mångfald

Personalvård
Krishantering

Samhällsengagemang
(]FIVVMWOIV

Väsentliga frågor
'MSPSKMWOQ¯RKJEPH

Låg

Påverkan på våra intressenters
utvärderingar och beslut

Vatten

Koldioxidutsläpp
JV¯RTVSHYOXIV

Låg

Hög

aåÚĜƚĵ

Epirocs väsentliga ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan

2¯PIRJÁVL¯PPFEVYXZIGOPMRK®VIRZMOXMKQMPWXSPTIJÁV+3SGLERKIVVEQEVREJÁVEXXYXVSXEI\XVIQJEXXMKHSQFIO®QTESN®QPMOLIXSGLSV®XX
ZMWSVWEQXWO]HHEQMPNÁR)IX®VIRTPERQIHȦȮTYROXIVWSQOEVXP®KKIVWEQL®PPIXW¯XK®VHIVXMPPȶȉȴȉ*TMVSGHIPXEVMHIRREYXZIGOPMRK
KIRSQEXXQMRWOEZIVOWEQLIXIRWRIKEXMZEIJJIOXIVT¯Q®RRMWOSVSGLQMPNÁSGLKIRSQEXXQE\MQIVEHIXZ®VHIZMPIZIVIVEVKIRSQZ¯VE
TVSHYOXIVSGLZ¯VO®VRZIVOWEQLIX:MOERKÁVEHIRWXÁVWXEWOMPPREHIRMRSQRMSEZL¯PPFEVLIXWQ¯PIRSGLHIVEWHIPQ¯PKIRSQZ¯VEȶȉȴȉQ¯P
¯cL®VKÁVZM
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Ȧ:MWXV®ZEVIJXIVEXXFMHVEXMPPEXXEPPHMWOVMQMRIVMRKEZOZMRnor upphör. Vi strävar efter att öka andelen kvinnliga medEVFIXEVISGLGLIJIVSGLLEVWX®PPXYTTIXXQ¯PJÁVȶȉȴȉSQ
att fördubbla antalet kvinnor i operativa roller. Diversity &
Inclusion Board är ett exempel på en åtgärd.

ȶƳȴ:MLEVWSQQ¯PEXXÁOEERHIPIRJÁVR]FEVIRIVKMSGL
begränsar den totala användningen av energi i vår verksamhet. Vi utvecklar resurssnåla produkter och batteridriven utrustning som stöttar koldioxidsnåla alternativ.

ȦƳȶ,IRSQZ¯VXWXÁHJÁVƹ:EXXIR¯X&PPEƹIXXMRMXMEXMZWSQ
startades av våra medarbetare, har vi som mål att hjälpa
lokala samhällen att förbättra vatten- och sanitetshanteringen. Vi minskar även vattenförbrukningen i verksamheten, särskilt i vattenstressade områden. Brunnsborrningsaggregat för vatten är en del av vårt erbjudande.

ȶȍȮƳȁ:MLEVWSQQ¯PEXXFMHVEXMPPLÁKVIRMZ¯IVEZIOSRSmisk produktivitet och skapandet av anständiga arbeten.
Genom att tillhandahålla säkra och anständiga arbetsvillkor har vi den bästa möjligheten att vara ett framgångsrikt
företag som bidrar till en hållbar tillväxt.
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HÅLLBARHET

Epirocs hållbarhetsmål
för 2030
Ambitiösa mål hjälper till att anpassa vår verksamhet
så att vi omedelbart kan ta oss an viktiga utmaningar
och utnyttja vår positiva påverkan. Under 2020 satte vi
hållbarhetsmål för 2030 som återspeglar vetenskapliga
prioriteringar och som utmanar oss att ha ett utifrånoch-in-perspektiv för att stödja våra åtaganden enligt
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.
Genom dessa absoluta mål förändrar vi också Epiroc till det
bättre. Vi satte upp mål om att halvera koldioxidutsläppen
från verksamheten, transporter och relevanta leverantörer.
Eftersom majoriteten av våra koldioxidutsläpp uppstår under
våra produkters användningsfas bestämde vi oss för att
ta oss an utmaningen att minska de koldioxidutsläpp som
KIRIVIVEWEZ*TMVSGQEWOMRIVWSQW®PNWQIHc 

Vi förbereder därmed Epiroc och våra kunder för en
koldioxidsnål ekonomi.
Genom att arbeta för att uppnå noll arbetsrelaterade
olyckor går vi från en vision till ett konkret mål när det gäller
säkerhet. Genom att fördubbla antalet kvinnor i operativa
roller kommer företaget att utvecklas. Alla medarbetare och
EǺ®VWTEVXRIVWQ¯WXIJÁPNEZ¯VYTTJÁVERHIOSHSGLFIOV®JXE
att de förstår och följer den och arbetar i enlighet med höga
etiska normer. Den ansvarsfulla bedömningsprocessen vid
JÁVW®PNRMRKWOEZEVELIPXMQTPIQIRXIVEHXMPPc
Dessa mål fastställdes av koncernledningen och har
utvecklats i dialog med intressenter. Basåret för alla mål är
2019 och ägarskapet för målen ligger hos högsta ledningen.
Vi kommer att börja redovisa framsteg för dessa mål
YRHIVc

Säker, hälsosam,
etisk

Halvera
koldioxidutsläppen

Säkerhet och hälsa
Inga arbetsrelaterade
olyckor

Verksamhet
Halvera koldioxidutsläppen
från egen verksamhet
ȟȉ JÁVR]FEVIRIVKM
i egen verksamhet

Balanserad arbetskraft
Fördubbla antalet kvinnor
i operativa roller
Omvandla ord till handling
Alla anställda och affärspartners ska följa vår
uppförandekod
Implementerat
en ansvarsfull
bedömningsprocess vid
försäljning

Transport
Halvera koldioxidutsläppen
från transporter
Produkter
Erbjuda ett komplett utbud
av utsläppsfria produkter
Halvera koldioxidutsläppen
från såld utrustning
Leverantörer
'IK®VEȍȉ QMRWORMRKEZ
koldioxidutsläppen från
relevanta leverantörer

ȏƳȍ:MLEVWSQQ¯PEXXFMHVEXMPPIRQSHIVRMWIVMRKEZMRJVEstrukturen och till att göra industrier mer hållbara och utöka
marknaden för ren och miljövänlig teknik genom effektiva
produkter och tjänster.

ȶƳȴȍ:MLEVWSQQ¯PEXXFMHVEXMPPEXXQMRWOEOSVVYTtion och mutor i alla former och har nolltolerans för
korruption. Vi har en ansvarsfull bedömningsprocess
vid försäljning.

ȶȏƳȰ:MLEVWSQQ¯PEXXKIRIVIVEQMRHVIEZJEPPKIRSQ
förebyggande arbete, minskning, återvinning och återanvändning i vår verksamhet. Vi minskar användningen av fossila bränslen i verksamheten. Vi minskar koldioxidutsläppen
från transporter.

ȦȰƳȦȮ:MWEQEVFIXEVMRSQSPMOEFVERWGLR®XZIVOTEVXnerskap och allianser. Genom att mobilisera och dela
vår kunskap, expertis, teknik och resurser stödjer vi att
de hållbara utvecklingsmålen uppnås i de länder där
vi bedriver verksamhet.

ȴ:MLEVWSQQ¯PEXXLEPZIVEZ¯VEOSPHMS\MHYXWP®TTJV¯RZIVOWEQheten, transporter, för relevanta leverantörer och under användningsfasen av våra produkter för att bidra till att hantera klimatförändringen. Våra energieffektiva lösningar med låga utsläpp
stödjer kunderna i arbetet att uppnå deras mål för koldioxidutsläpp och bygga kapacitet för att möta klimatförändringen.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȴȮ

HÅLLBARHET

Vi använder resurser på ett
ansvarsfullt och effektivt sätt
Produktinnovation
för hållbarhet

Epirocs nyckeltal

Epirocs kunder vill förbättra sin produktivitet och
hållbarhet och tillhandahålla säkrast möjliga arbetsmiljö
för sina medarbetare. Genom vårt innovationsfokus inom
EYXSQEXMSRHMKMXEPMWIVMRKSGLIPIOXVMǻIVMRKK¯VHIWWE
prioriteringar hand i hand.

Koldioxidutsläpp från transporter
(ton)/Kostnad sålda varor, MSEK
2¯PSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ
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Målet för 2020 var 4.4 och resultatet blev 4.1. Förbättringen
beror främst på en högre andel sjötransporter istället för
Ǽ]KJVEOXSGLXMPPIRPMXIRHIPT¯KVYRHEZP®KVIZSP]QIVQIH
anledning av Covid-19-pandemin.

Förnybar energi i verksamheten, inkl. förnybar av
energimix, % av den totala energiförbrukningen
2¯PSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ
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Målet för 2020 var 64% och resultatet blev 64%. Fortsatt
fokus på inköp av förnybar energi speciellt för våra nyförvärvade bolag är en prioritet.

Framtiden för gruvdrift och infrastruktur är en verksamhet
som är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. Vi är en del
av lösningen med att bekämpa klimatförändringen genom
att utveckla nya och förbättrade produkter och tjänster som
tillför värde för våra kunder och uppfyller deras behov med
koldioxidsnåla lösningar. Under 2020 var våra utgifter för
JSVWORMRKSGLYXZIGOPMRK2*0 ZMPOIXOSQQIV
att hjälpa oss att uppnå våra hållbarhetsambitioner.
Majoriteten av våra kunders utrustning drivs fortfarande
med diesel och vi arbetar för att minska koldioxidutsläppen
SGLÁOEIǺIOXMZMXIXIR*JXIVWSQFIVSIRHIXEZJSWWMPXFV®RWPI
inom vår bransch troligen kommer att fortsätta under en tid
så minskar våra kunder sin miljöpåverkan genom investeVMRKEVMIǺIOXMZXIORMOSGLIǺIOXMZMXIXW¯XK®VHIV,IRSQEXX
tillhandahålla råd och lösningar som minskar energianvändningen sänker vi kundernas totala ägarkostnad och samtidigt
deras koldioxidavtryck.
Vårt öppna digitala gränssnitt gör att kunderna kan spåra
bränsleförbrukningen i sina maskinparker. Mottagen data
förbättrar utrustningens produktivitet genom ett förbättrat
serviceerbjudande och nya produktfunktioner.
:MÁZIVZEOEVIRIVKMIǺIOXMZMXIXWZMRWXIVMVIEPXMHKIRSQ
uppkopplad utrustning via våra 6th Sense-lösningar. Vi mäter
också energianvändningen i våra stora produktfamiljer och
HMZMWMSRIVREQ®XIVIRIVKMIǺIOXMZMXIXWZMRWXIVSGLOSPHMS\MHYXsläpp med mål och nyckeltal i utvalda produktutvecklingsprojekt som representerar bästa praxis. Se exempel på nästa
sida.
Tillgång till vatten är en viktig utmaning runt om i världen
och brunnsborrningsaggregat ingår i vår produktportfölj. Under
ǻGOZMIRFIX]HERHISVHIVSQEXXW®OVEVIRXZEXXIRM WX
afrika i områden som är känsliga för vattenburna sjukdomar.

Total energiförbrukning i MWh/
Kostnad sålda varor, MSEK

Övergång till automation,
digitalisering och elektrifiering

2¯PSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ

Batteriteknik och uppkopplad utrustning är två områden där
vi kan tillföra värde och hjälpa till att driva på övergången till
koldioxidsnåla lösningar. Efterfrågan på elektrisk utrustning
ökar, både för tillämpningar under och ovan jord och i synnerhet på batteridrivna fordon för tillämpningar under jord. Vi
utökar också vårt erbjudande så att det omfattar konverteringssatser som konverterar dieselutrustning till batteridriven
utrustning.
I slutet av året var antalet levererade maskiner med uppOSTTPMRKWJYROXMSRIV ,IRSQYTTOSTTPMRKOERZM
samla in mer data för att ytterligare förbättra säkerheten och
produktiviteten.
Vårt 6th Sense-erbjudande optimerar processer genom
att koppla samman maskiner, system och människor. Under
2020 avtalade vi om att leverera verktyg för bergborrning
med 6th Sense-kapacitet till Bolidens gruva Aitik i Gällivare,
IXXEZZ®VPHIRWQIWXIǺIOXMZEHEKFVSXX
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2¯PIXJÁVZEVSGLVIWYPXEXIXFPIZ2;LIRIVKMJV¯RZIVOWEQLIXIRLEVQMRWOEXQIHWXÁHEZǼIVEMRMXMEXMZWSQW]JXEVXMPPEXX
ÁOEIRIVKMIǺIOXMZMXIXIR+ÁVL¯PPERHIX2;LIRIVKMJV¯RZIVOWEQheten i procent av kostnad sålda varor har dock ökat då kostnad
sålda varor har minskat i större utsträckning och energi från verksamheten är endast delvis korrelerad med försäljningskostnader.
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Ovanjordsborriggen
QEVX74()ȰȍƳIR
vinnare för kunderna
och miljön
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Epiroc är väl positionerat för den tekniska övergången till
EYXSQEXMSRHMKMXEPMWIVMRKSGLIPIOXVMǻIVMRKƳIRÁZIVK¯RK
som förväntas gå snabbt under det kommande decenniet.

Förstå effekterna
Det är viktigt att notera att batterier och elektroniska komponenter innehåller metaller såsom litium och kobolt. Utvinningen och återvinningen av de uttjänta komponenterna
medför risker för arbetstagare och lokalsamhällen vad gäller
mänskliga rättigheter och miljö. Vi har ett nära samarbete
med leverantörer, kunder och innovationspartners vad gäller
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elektriska komponenter och batterier för att skapa transparens om vår påverkan i detta avseende längs hela värdekedjan. Se sidan 141 för mer om vår strategi för att övervaka
och hantera risker vad avser miljö och mänskliga rättigheter
OSTTPEHIXMPPOSRǼMOXQMRIVEPIV
Att få tillgång till hållbart inköpta batterier på en snabbt
växande marknad är en utmaning som vi har för avsikt att
anta, delvis genom vår strategiska relation med Northvolt, en
svensk leverantör av ansvarsfullt tillverkade batterier av hög
kvalitet.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȴȟ

HÅLLBARHET

Epiroc i en cirkulär ekonomi
Vår cirkulära strategi
Vår utrustning varar i många år – ibland längre än ett decenRMYQ:¯VEXN®RWXIVLN®PTIVXMPPEXXW®OIVWX®PPEIRIǺIOXMZHVMJX
oavsett ålder eller tillämpning och förlänger utrustningens
PMZWP®RKH-EPZXMHWWIVZMGIJV¯R*TMVSG®VIRǼI\MFIPWIVvicelösning som förlänger utrustningens livslängd. I denna
ingår att ersätta gamla komponenter med nya och förlänga
maskinernas produktiva livslängd. Det kan också innefatta
en uppgradering med all den senaste tekniken för att inte
bara öka produktiviteten och säkerheten, utan också göra
det möjligt för våra kunder att påbörja automationsresan
genom att koppla upp utrustningen och övervaka maskindata. Under 2020 utökade vi erbjudandet för halvtidsservice
QIHXZ¯R]ETVSHYOXIVƳGSSTXVEQ8SGL'SSQIVc2(
Epiroc Marketplace, som lanserades första gången i USA
2018 för att stödja försäljningen av begagnad utrustning,
fortsätter att växa. Försäljningen via webbplatsen mer än
fördubblades jämfört med föregående år, och 47% av utrustningen såldes.

Batterier som tjänst
Vi utvecklar vårt erbjudande ”Batterier som tjänst” för att
WXÁHNEFEXXIVMYXVYWXEHIJSVHSRQIHIRGMVOYP®VEǺ®VWQSHIPP
'EXXIVMIVWSQXN®RWXSQJEXXEVEPPXJV¯RGIVXMǻIVMRKXMPPYRHIVL¯PP
och teknikuppgradering. Kunden betalar endast för användningen av batteriet. Tjänsten sänker tröskeln för att ersätta
dieselmaskiner med batteridrivna fordon. Tillsammans med
vår leverantör Northvolt har vi utvecklat en batteriteknikplattform som är modulär och skalbar, vilket innebär att
alla våra batterier kan användas i olika typer av utrustning.
)IXKÁVEXXZMOERERTEWWEZ¯VEFEXXIVMIVIJXIVHIRWTIGMǻOE
utrustningens behov. I lastare behöver vi exempelvis starka
SGLOVEJXJYPPEFEXXIVMIV3®VIXXFEXXIVMFPMVQMRHVIIǺIOXMZX
QIHXMHIROERZMǼ]XXEÁZIVHIXXMPPYXVYWXRMRKJÁVFIVKförstärkning eller borriggar, där kraft är viktigt, men kraven
är lägre. I slutet av batteriets livslängd kan det användas för
energilagring innan det återvinns.
Även om plattformen för batteridriven teknik främst är
utformad med gruvindustrin i åtanke, är den även väl lämpad
JÁVERHVEX]TIVEZQEWOMRIVWSQERZ®RHWMXYǺEQMPNÁIVSGL
som traditionellt drivs av dieselmotorer. Ett exempel är vårt

Återvinning: Vi kommer att
återvinna majoriteten av
mineralerna i våra battericeller
för användning i nya batterier.

Återanvändning: Begagnade
batterier från gruvutrustning
kan fortfarande tillföra värde
i andra tillämpningar.

ȏȉ
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samarbete med Railcare. I oktober 2020 lanserades ett batteridrivet fordon för järnvägsunderhåll.

Återvinning av metaller och mineraler
Återvinning av metaller och mineraler blir allt viktigare.
Utvinning av råvaror från så kallad ”urban mining” minskar
trycket på efterfrågan på primära råmaterial och bidrar till
återanvändning av värdefulla material som annars skulle gå
till spillo. Det minskar också energiförbrukningen och annan
negativ miljöpåverkan från traditionell gruvdrift och brytning
av mineraler. Marknaden för återvinning av metaller och
mineraler växer i en ännu snabbare takt än den underliggande marknaden för primära råmaterial. Vi tillhandahåller
verktyg för demontering och återvinning av metaller och
mineraler i vårt segment Tools & Attachments.
Ett annat exempel är kretsloppsinitiativet för återvinning i Fagersta. I samarbete med leverantörer av råmaterial
och återvinningsföretag har vi byggt ett kretsloppssystem
för återvinning. Det innebär att all skrot från tillverkning
och lager med färdiga varor returneras till leverantören av
råmaterial, som därefter återvinner det för tillverkning av nya
V¯QEXIVMEP.HEK®V EZWX¯PIXJÁVTVSHYOXMSRWERP®KKRMRgen i Fagersta skrotbaserat. Enligt vår leverantör genererar
deras skrotbaserade stål 80% mindre koldioxidutsläpp
jämfört med malmbaserat stål. Detta motsvarar minskade
koldioxidutsläpp med mer än 40 000 ton per år och även
minskat avfall för produktionen i Fagersta.

Samarbete
För att möta efterfrågan på mineraler och metaller kommer
våra kunder att vara tvungna att gå djupare ned i sina gruvor.
Vår ambition är att sätta en ny världsledande standard för
hållbar gruvdrift på stort djup. För att uppnå detta är vi aktiva
i initiativet Sustainable Underground Mining, tillsammans
med vår svenska kund LKAB, olika akademiska institut och
andra ledande leverantörer. Vi deltar även i EU-projektet
YWXEMREFPI.RXIPPMKIRX2MRMRK]WXIQW .2WSQWEQPEV
gruvföretag, leverantörer av utrustning och system och
universitet.

Produktion: Vi kommer att
använda en av världens
mest hållbara battericeller –
som tillverkas med hjälp av
vattenkraft – i våra batterier.

Användning: Vårt stora utbud av
batteridriven utrustning möjliggör
utsläppsfri verksamhet. Det
hjälper våra kunder att uppnå sina
hållbarhetsmål.

HÅLLBARHET

Effektiv verksamhet
*TMVSGLEVWXVEXIKMIVJÁVSTIVEXMZIǺIOXMZMXIX:MEVFIXEV
för att minimera energianvändningen i tillverkningen,
köper in förnybar energi för användning i egen verksamhet
och minskar koldioxidutsläppen från transporter i
leverantörskedjan.
Även om vårt koldioxidavtryck i tillverkningen är lägre än
YRHIVTVSHYOXIRWERZ®RHRMRKWJEWPIXEVZMIJXIVIǺIOXMZMtetsåtgärder inom tillverkningssidan. En stor del av energin är
förnybar, vilket minskar koldioxidutsläppen.
Till 2030 har vi för avsikt att halvera våra koldioxidutsläpp
från vår verksamhet, transporter och relevanta leverantörer
jämfört med 2019 års nivåer. Detta är absoluta mål som
kommer att bli mer utmanande att nå när verksamheten
växer.

Minska koldioxidutsläppen från verksamheten
och öka andelen förnybar energi
Att minska koldioxidutsläppen från verksamheten är i kontinuerligt fokus för oss. Under 2020 var vår totala energiförFVYORMRK 2;LSGL 2;L0SWXREH
för sålda varor, MSEK. Jämfört med 2019 ökade förhållandet
med 4%. Lägre energianvändning minskade våra kostnader
med MSEK 2.9. Den totala energianvändningen minskade
med 10%.
För att uppnå vårt mål om en förnybar energimix på 90%
XMPPOÁTIVZMMRJÁVR]FEVIRIVKM IPSGLJN®VVZ®VQISGL
vi investerar i installation av solpaneler där vi inte kan öka
inköpen av förnybar energi. Hittills har vi installerat solpaneler i vår verksamhet i Hyderabad och Nashik i Indien och vi
JÁVFIVIHIVǼIVMRZIWXIVMRKEVMWSPTERIPIVMERHVEP®RHIV)IR
förnybara andelen i vår energimix har ökat med 1 procentenhet sedan 2019.
2019 lanserade vi en mer strukturerad övergång till förnyFEVIRIVKMKIRSQIXXXVI¯VMKXTVSKVEQJÁVIRIVKMIǺIOXMZMXIX
5VSKVEQQIXOSQQIVEXXJÁVF®XXVEIRIVKMIǺIOXMZMXIXIRT¯
produktionsenheter och distributionscenter – främst genom
investeringar i fastigheter och olika typer av energikällor. Det
fokuserar i synnerhet på enheter med en låg andel förnybar
energi och där vi behöver förändra den typ av energi vi köper
in och producerar, exempelvis att gå över från naturgas,

köpa förnybar fjärrvärme eller producera vår egen el med
solpaneler. Covid-19-pandemin har i viss utsträckning också
medfört minskade koldioxidutsläpp från egen verksamhet.

Minska koldioxidutsläppen från transporter
En andel av vår påverkan kommer från logistik och transporter. Vi gör positiva framsteg vad gäller att minska
koldioxidutsläppen på de här områdena. Under 2020 var
våra koldioxidutsläpp från transporter 4.1 CO2 ton/Kostnad
för sålda varor, MSEK. Jämfört med 2019 sänkte vi förhållandet med 8%. Minskningen av koldioxidutsläpp beror på ett
JÁVF®XXVEXHMWXVMFYXMSRWR®XZIVOQMRWORMRKEZǼ]KXVERWTSVXIV
och ökade sjötransporter samt ökade regionala varulager
närmare kunderna.
Genom vårt koncernövergripande program för förbättring
av leverantörskedjan, Excellerate, förbättrar vi processer och
regionaliserar det globala distributionsnätverket. Det hjälper
oss att använda mer hållbara transportsätt och kräver färre
expressleveranser.
+EOXYQ®VEXX*\GIPPIVEXILN®PTIVSWWEXXQMRWOEǼ]KJVEOXIR
EZVIWIVZHIPEVSGLJÁVFVYORMRKWZEVSVQIHƳ NÁXVERWTSVXIV®VQMRHVIJÁVSVIRERHI®RǼ]KJVEOX ZIVK¯RKIRJV¯R
Ǽ]KXVERWTSVXKIRSQJÁVHIWXVSXWIǺIOXIVREEZ(SZMHTERdemin, som drev upp efterfrågan på expressleveranser.

Vår strategi
Divisionerna har produktansvar. Produkter utvecklas
inom alla divisioner i nära samarbete med marknadsbolag. Divisionerna ansvarar för att säkerställa att alla
anläggningar arbetar i enlighet med hållbarhetspolicyn
och Epiroc Way. Här ingår ansvarsfull och effektiv
resursanvändning.
Epirocs råd för säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet (SHEQ
(SYRGMPLEVMYTTHVEKEXXÁZIVZEOEQMPNÁT¯OSRGIVRRMZ¯
och initiera och driva koncernprogram, projekt och
aktiviteter. Koncernen har global ISO-certifiering enligt
.4ȦȏȉȉȦȶȉȦȍJÁVEPPEWXSVEIRLIXIV2IVMRJSVQEXMSRSQ
Z¯VPIHRMRKWWXVEXIKMJMRRWT¯WMHSVREȦȏȉȦȏȦ
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Vi investerar i säkerhet
och hälsa
Produktsäkerhet
På Epiroc skapar vi innovation för att sätta säkerhet,
L®PWESGLZ®PFIǻRRERHIJV®QWXMZ¯VXTVSHYOXSGL
WIVZMGIIVFNYHERHIƳIXXI\IQTIP®V1MZI;SVO*PMQMREXMSR

Epirocs nyckeltal

Antal registrerade olyckor med frånvaro
per en mijon arbetstimmar, LTIFR
2¯PSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ

a¿Ĭ×
ƗţƑ
a¿Ĭ×
ŏţƁ

Målet för 2020 var 2.3 och resultatet blev 2.0. Förebyggande
åtgärder, ett fortsatt fokus på aktiveter för att höja säkerhetsmedvetandet, inklusive SafeStart®, bidrog till minskningen.
Covid-19-pandemin påverkade resultatet till viss del.

Våra kunder arbetar i utmanande förhållanden inom gruvdrift och infrastruktur, vilket medför säkerhetsrisker. Oavsett
förhållanden måste vår utrustning fungera med maximal
produktivitet utan att göra avkall på säkerheten.
Vi arbetar nära våra kunder inom riskhantering, olycksoch incidentrapportering och förändringshantering för
att främja rätt processer för utrustningsoperatörer och
servicetekniker.
Säkerhet ligger till grund för vår innovationsstrategi.
Under 2020 införde vi Live Work Elimination, vårt program
med fokus på att ytterligare minimera skaderisker för
personal som operatörer och servicetekniker. Live Work
*PMQMREXMSRMHIRXMǻIVEVSGLIPMQMRIVEVVMWOIVJÁVTSXIR
tiell exponering för skadlig energi vid underhåll och drift
EZYXVYWXRMRKWSQFPERHERREXOERǻRRWMIPIOXVMWOE
mekaniska och trycksatta system. Live Work Elimination
är ett samarbete mellan våra kunder, FoU- och serviceteam och kommer att vidareutvecklas under 2021. Programmet kommer även att vara avgörande i framtida
produktutveckling.

Fördelar med automation,
digitalisering och elektrifiering
Antal registrerade olyckor per
en miljon arbetstimmar, TRIFR
2¯PSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ

a¿Ĭ×
ăţƑ
a¿Ĭ×
Ċţǉ

2¯PIXJÁVZEVSGLVIWYPXEXIXFPIZ+ÁVIF]Kgande åtgärder, ett fortsatt fokus på aktiveter för att höja
säkerhetsmedvetandet inklusive SafeStart®, bidrog till
minskningen. Covid-19-pandemin påverkade resultatet till
viss del.
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Vi har utvecklat autonom och fjärrstyrd utrustning som
JÁV®RHVEVHVMJXJÁVL¯PPERHIRKIRSQEXXǼ]XXEFSVXSTIVEXÁVIR
från farliga områden i gruvan eller på byggarbetsplatsen.
Säkerhet är en viktig drivkraft bakom den växande efterfrågan på automation. Att eliminera riskerna för arbetstagare i
farliga miljöer är till fördel för alla.
Batteridriven utrustning under jord har inga dieselångor,
MRKEOSPHMS\MHYXWP®TTƳJÁVYXWEXXEXXHIXǻRRWJÁVR]FEV
energi tillgänglig för laddning – och genererar mindre
värme vid användning samt förbättrar arbetsförhållandena
för människor på arbetsplatsen.
Vi övervakar fältprestanda för vår utrustning och
erbjuder utbildning och service för att säkerställa att utrustningen används på ett säkert sätt. Vi införde ett nyckeltal för
säkerhet på divisionerna för att hjälpa till att följa hur vi lever
upp till vårt åtagande om produktkvalitet och säkerhet. Det
mäter implementeringen av alla viktiga säkerhetskampanjer globalt. Under 2020 uppnådde vi en implementering på
 ZMPOIXÁZIVXV®ǺEVZ¯VXQ¯PJV¯RT¯ 

Uppkoppling och ökad medvetenhet
*TMVSGERZ®RHIV,XIORMOJÁVEXXPIZIVIVEPÁWRMRKEVJÁV
automation och informationshantering som också skyddar
människor.
Vi övervakar noga säkerhetsnormer, integrerar kontinuerligt säkerhet i våra FoU-processer och agerar utifrån
återkoppling från användare för att ständigt höja säkerhetsnivån. Vi utbildar servicetekniker i vår utrustnings
säkerhetsfunktioner och utbildar operatörer på plats för att
MHIRXMǻIVETSXIRXMIPPEW®OIVLIXWVMWOIVJÁVF®XXVETVSGIWWIV
och minska risker.

HÅLLBARHET

±üåƋ±ųƋŷ

Driftsäkerhet
Eftersom Epiroc är ett värdebaserat företag är utgångsTYROXIRJÁVZEVNIEOXMZMXIXEXXW®OIVWX®PPEZ®PFIǻRRERHIX
för alla som arbetar för och med oss. En beteendestyrd
strategi gör alla delaktiga i vårt arbete.
Genom införandet av hållbarhetsmålen för 2030 bekräftade
koncernledningen på nytt sitt åtagande för säkerheten under
2020. Tidigare var noll olyckor vår vision. I och med hållbarhetsmålet för 2030 har det blivit vårt mål.
Höga standarder för säkerhet och välbefinnande skapar
XMPPMXSGLLN®PTIVXMPPEXXLÁNETVSHYOXMZMXIXIR9RHIVȶȉȶȉ
genomförde vi flera initiativ för att öka medvetenheten, hantera potentiella faror och ytterligare förbättra säkerheten
– framför allt med fokus på att påverka beteenden och öka
ansvarstagandet.

Beteendestyrd strategi
Att kommunicera förväntningar och förbättra arbetssätt bidrar
till att höja säkerhetsnivån. SafeStart® – vårt program för att
göra alla medarbetare delaktiga i arbetet med att förbättra
medvetenhet om den personliga säkerheten – avslutade
sitt första år i hela koncernen. Uppdraget är att förankra ett
globalt säkerhetsperspektiv med hjälp av starka lokala bidrag.
Det innebär att förändra beteenden, en uppgift som ibland
innebär att vi måste övervinna olika kulturella hinder.
Högre riskmedvetenhet kan minska mänskliga fel som
leder till skador eller tillbud. Fokus ligger inte enbart på att
utveckla kompetens i arbetet – säkerhetskunskaper är också
användbara i trafiken eller hemma.
5¯KVYRHEZ(SZMHȦȟTERHIQMRJÁVWIREHIWYXFMPHRMRKEV
med fysisk närvaro och i slutet av året genomfördes istället
SafeStart®YXFMPHRMRKEVZMVXYIPPX9RHIVȶȉȦȟKIRSQJÁVHI
Ȧȍ  ȶȦȍȟEZQIHEVFIXEVREEJIXEVX®YXFMPHRMRKSGLȶȉȶȉ
YXFMPHEHIW]XXIVPMKEVIȍ HZWXSXEPXȶȉ )IPXEKEVREW¯XIVkoppling visar på en ökad säkerhetsmedvetenhet. Under
ȶȉȶȦOSQQIVJPIVYXFMPHRMRKEVEXXKIRSQJÁVEWQIHQ¯PIXEXX
Ȯȍ EZEPPEQIHEVFIXEVIWOEZEVEYXFMPHEHIXMPPWPYXIXEZ¯VIX
Programmet är ett viktigt verktyg i vårt säkerhetsarbete för
att helt undvika olyckor.

Ute på fältet och på fabriksgolvet
Våra servicetekniker arbetar med tung utrustning och i
krävande miljöer. De exponeras för skaderisker i arbetet eller
MXVEǻOIRQIR®VYXFMPHEHIJÁVEXXJÁPNEW®OIVLIXWTVSGIHYVIV
oberoende av arbetsmiljön. Medarbetare och entreprenörer
på våra produktionsenheter riskerar också att skada sig –
främst skador på mjukdelar och skärsår.
Medarbetarnas hälsa är ett bra mått på företagets hälsa.
&RXEPIXWNYOHEKEVTIVQIHEVFIXEVISGL¯VZEVȍȦ ȏȟYRHIV
ȶȉȶȉIRWMJJVEWSQZEVMXIRLIXPMKXP¯KHIWIREWXIJIQ¯VIR
)IPZMWT¯KVYRHEZ(SZMHȦȟTERHIQMRÁOEHIHIRR¯KSXJÁV
ȶȉȶȉ
Ökad medvetenhet var fortsatt i fokus. ”World Day for
Safety and Health at Work” uppmärksammades inom
hela företaget globalt, till största delen genom virtuella
workshops och nätbaserad utbildning.
9RHIVȶȉȶȉJSVXWEXXIZMEXXVYPPEYXZ¯VE¯XXEW®OIVLIXW
¯XEKERHIRJÁVQEVOREHWFSPEKWSQPERWIVEHIWYRHIVȶȉȦȟ
Säkerhetsåtagandena återspeglar ett personligt ansvarsbaserat sätt att tänka som innebär att medarbetarna åtar
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Epiroc Safety Toolbox
ƳW¯L®VEVFIXEVZMQIHW®OIVLIX
sig att alltid agera med säkerheten i fokus. Detta betyder att
medarbetare endast utför uppgifter och använder utrustning
om de är kompetenta, licensierade och behöriga att göra det.
De respekterar säkerhetsavstånd och är måna om sitt eget
och sina kollegors välbefinnande.

Kontinuerliga förbättringar
Det går år rätt håll. Arbetsrelaterade olyckor har minskat
QEVOERXT¯WIREVI¯V4P]GOWJEPPWJVIOZIRWIR 18.+7IPPIV
olyckor med frånvaro per miljon arbetstimmar minskade till
2.0 för 2020, en minskning från 2.7 sedan 2019. Vi har sett en
nedgång i frekvens med 47% under de senaste fem åren.
&RXEPIXEVFIXWVIPEXIVEHISP]GOSVYXERJV¯RZEVS 28.TIV
miljon arbetstimmar var 2.8 jämfört med 3.3 för 2019.
I Sydafrika deltar vi fortsatt i det svenska arbetsplatsprogrammet med fokus på att möjliggöra starka relationer
mellan företagsledningen och de anställda genom social dialog. Programmet organiseras av Näringslivets Internationella
7¯H 3.7SQQIHPIQEZ3.7WEQEVFIXEVZMQIHWZIRWOE
företag och andra intressenter med det gemensamma målet
att främja ett hållbart och ansvarsfullt företagande.
9RHIVȶȉȶȦOSQQIVMQTPIQIRXIVMRKIREZ1MZI;SVO
Elimination och SafeStart® att vara i fokus.

Vår strategi
Alla divisionschefer och verkställande direktörer är
ansvariga för hälsa och säkerhet och säkerställer också
att hållbarhetspolicyn följs i verksamhetens planeringsprocesser, strategi, utbildning, mål och resultat.
Epirocs råd för säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet (SHEQ
(SYRGMPLEVMYTTHVEKEXXÁZIVZEOEW®OIVLIXSGLL®PWET¯
koncernnivå. Rådet föreslår uppdateringar av koncernpolicyer, utvecklar mål och nyckeltal och genomför och
kommunicerar förbättringar. Vårt ledningssystem stödjer
vår strategi att sätta säkerheten först. Vi håller för närvaVERHIT¯EXXK¯ÁZIVJV¯R4-&ȦȁȉȉȦXMPP.4ȏȍȉȉȦ
Mer information om vår ledningsstrategi finns
T¯WMHSVREȦȏȉȦȏȦ
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HÅLLBARHET

Vi växer med passionerade
medarbetare och djärva
ledare
Vår personal
Alla våra medarbetare bidrar till att göra Epiroc till en attraktiv arbetsplats, där grunden är en gemensam resultatdriven
kultur där mångfald, tillit och personalvård värdesätts.

Epirocs nyckeltal
Kvinnliga chefer, %
2¯PSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ
a¿Ĭ×
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Målet för 2020 var 22.4% och vi nådde 21.0%. Målet nåddes
MRXIJV®QWXT¯KVYRHEZP®KVIEǺ®VWZSP]QIV*RSTVSTSVXMSnerlig andel medarbetare som lämnade företaget under året
OSQJV¯RMGOISTIVEXMZEVSPPIVSGLJYROXMSRIVH®VǼIVOZMRRSV
är representerade.

Kvinnliga medarbetare, %
2¯PSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ
a¿Ĭ×
ŏƁţă
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2¯PIXJÁVZEV SGLZMR¯HHI 2¯PIXR¯HHIW
MRXIJV®QWXT¯KVYRHEZP®KVIEǺ®VWZSP]QIV*RSTVSTSVXMSnerlig andel medarbetare som lämnade företaget under
¯VIXOSQJV¯RMGOISTIVEXMZEVSPPIVSGLJYROXMSRIVH®VǼIV
kvinnor är representerade.

Ledarskapsindex
2¯PSGLVIWYPXEXȶȉȶȉ

Under 2020 byggde vi vidare på vårt arbete med ledarskap,
mångfald och lärande. Vi tog fram utbildningsprogram för
att förbättra ledarskapskompetensen och erbjöd avsevärt
förbättrade möjligheter till digitalt lärande.
Dessutom införde vi målet att fördubbla antalet kvinnor i
operativa roller inom tio år och vi anser att detta ambitiösa mål
LEVIRSQZERHPERHIIǺIOX EZGLIJIVREWOEZEVEOZMRRSV
och 30% av koncernens personal ska vara kvinnor till 2030.
Det totala antalet anställda i företaget minskade med
428 under året, från 14 268 under 2019 till 13 840 under 2020.
2MRWORMRKIRFIVSHHIJV®QWXT¯P®KVIEǺ®VWZSP]QIVSGL
IǺIOXMZMWIVMRKW¯XK®VHIV

Kulturell mångfald och jämlikhet mellan könen
Att dramatiskt förbättra mångfalden vad gäller kön är en prioritering för oss som ett led i våra kontinuerliga insatser för att
skapa högpresterande team. Vår ambition är att åstadkomma
en långsiktig förändring som inte bara gör det möjligt att locka
ǼIVOZMRRPMKEOSPPIKSVYXERSGOW¯EXXWOETEEVFIXWTPEXWIVWSQ
är inkluderande, stimulerande och produktiva.
Vi kan se att vissa jobbkategorier är mer utmanande än
andra när det gäller att uppnå dessa långsiktiga mål. Vårt mål är
att fördubbla antalet kvinnor i operativa roller – dvs. inom FoU,
marknad och försäljning, tillverkning och service. Idag är 14% av
vår FoU-personal kvinnor, 16% marknad och försäljning, Inom
XMPPZIVORMRKSGLWIVZMGIYXKÁVHI VIWTIOXMZI )IXT¯K¯V
aktiviteter för att stödja dessa mål inom hela koncernen. Det
omfattar bland annat ett globalt mentorprogram för kvinnor, där
OZMRRSVLEVHIPXEKMXWIHER)IXLEVKIXXMRWTMVEXMSRSGL
skapat framgångshistorier.
För 2020 var målet att öka andelen kvinnor i koncernen till
 SGLERHIPIROZMRRPMKEGLIJIVXMPP .WPYXIXEZ¯VIXZEV
 EZZ¯VEQIHEVFIXEVISGL EZZ¯VEGLIJIVOZMRnor. Vi nådde inte målet för andelen kvinnliga medarbetare i
företaget, främst på grund av nedgången i verksamheten. En
oproportionerlig andel medarbetare som lämnade företaget
under året kom från icke-operativa roller och funktioner där
ǼIVOZMRRSV®VVITVIWIRXIVEHI
Vi är stolta över att vara en organisation med stor kulturell
mångfald med cirka 33 nationaliteter representerade bland
Epirocs seniora chefer runt om i världen. Dessutom arbetar 161
QIHEVFIXEVIJV¯R P®RHIVT¯P¯RKZEVMKEMRXIVREXMSnella uppdrag.
Vår Diversity & Inclusion Board, som inrättades i början
av 2020 med medlemmar ur koncernledningen och andra
seniora chefer, arbetar för att säkerställa en kontinuerlig
utveckling inom området mångfald och inkludering och att
säkerställa att vi faktiskt gör framsteg.

Högpresterande team
Målet för 2020 var 73 och resultatet blev 71. Utbildningsprogram för alla chefer lanserades i början av 2020. På grund
EZ(SZMHTERHIQMRǻGOHIWWEOYVWIVKÁVEWSQXMPPHMKMXEPE
kurser och alla chefer hann inte slutföra dessa under 2020.

ȏȏ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

Epirocs decentraliserade företagskultur är baserad på samarbete och frihet under ansvar. Vi arbetar proaktivt för att
ytterligare förstärka samarbetet inom hela organisationen och
mellan olika platser och för att bygga team som har kompe-

HÅLLBARHET

Exempel på stöd under Covid-19-pandemin

+SXS
(LVMWXSTL&RPMOIV

Epirocs projekt för samhällsengagemang, Vatten åt Alla, som
drivs av medarbetarna, bidrog
QIHJMRERWMIPPXWXÁHT¯2*0ȦȮ
Projektet samarbetade nära Peter
Wallenberg Water for All Foundation
för att bidra med vatten, sanitet och
hygien i Zahle, ett tältläger som
drivs av Röda korset i Libanon, för
EXXFIKV®RWEGSZMHȦȟWQMXXER
bland syriska flyktingar.

Epirocs Surface-division i ÖreFVSHSRIVEHIȴȍȉȉIRK¯RKWLERHWOEVSGLȁȉȉSZIVLIEHEVO
för användning som skyddsvisir
till lokal sjukvårdspersonal. Ett
samarbete med hjälporganisationen Stadsmissionen inleddes
också för att dela ut matpaket till
människor i nöd.

tens att kunna genomföra vår strategi.
Tillit byggs genom öppenhet och med ansvarsfull återkoppling. Ett hållbarhetsfokus och etiskt sätt att tänka stödjer
en kultur som främjar långsiktighet.
Vi tillämpar principerna för lean management med betoRMRKT¯IǺIOXMZMXIXWEQXMHMKXWSQZMYTTQYRXVEVEPPEQIHEVbetare på alla nivåer att själva ta ansvar för att utveckla sina
färdigheter. Under 2020 vidtog vi viktiga åtgärder för att erbjuda
kontinuerligt lärande för våra medarbetare. Vi drev två nya digiXEPEP®VERHITVSNIOXWSQXMPPLERHEL¯PPIVǼIV®RP®VERHIQSHYPIVJÁVQIHEVFIXEVIKPSFEPXMROPYWMZIGIVXMǻIVEHYXFMPHRMRK
Vi lanserade även ett nytt program för ledarskapsutveckling i
oktober. Det är för resultatdrivna medarbetare med ambitionen
att bli en del av företagets ledning under den närmaste framtiden. Det här programmet lades till i vår portfölj med globala
utvecklingsprogram och kommer att fortsätta under 2021.

Inkluderande sätt att mäta resultat
Under året hade 87% av våra medarbetare utvecklingssamtal
med sina chefer. Vi genomförde vår årliga medarbetarunderWÁORMRKMHIGIQFIVSGLǻGOIRWZEVWJVIOZIRWT¯  
betydligt över den externa jämförelsenivån för bästa praxis.
Dessutom lämnade medarbetarna mer än 13 000 kommentarer.
Engagemangspoängen på 78 var 3 poäng högre än föregående
år. Det bekräftar den positiva andan inom företaget och våra
medarbetares styrka, också under utmanande perioder. Ledarskapsindexet förbättrades med 2 poäng till 71. FörbättringsomV¯HIRMHIRXMǻIVEHIWSGOW¯FPERHERREXEXXGLIJIVFSVHILEǼIV
regelbundna enskilda samtal med alla personer i teamet.
Vi kommer att fortsätta att utveckla vår digitala strategi
under 2021 och ytterligare införliva den i hela organisationen
samt fortsätta att fokusera på ledarskapsutveckling.

2ÁXEYXQERMRKIRQIHGSZMHȦȟTERHIQMR

Den globala covid-19-pandemin påverkade företag i alla
delar av världen – och Epiroc var inget undantag. Vi mötte
YXQERMRKEVREQIH¯XK®VHIVJÁVEXXW®OVEL®PWESGLZ®PFIǻRnande, ge kollegor stöd att arbeta hemifrån och anpassa våra
leverantörskedjor där så var möjligt.
Att sätta människor i första rummet är en del av grunden för
Epirocs kultur och var vägledande under det globala utbrottet av covid-19-pandemin under 2020. Pandemin påverkade
WXSVEHIPEVEZZ¯VSVKERMWEXMSRSGLZMǻGOXMPPJ®PPMKXEVFIXEQIH

I Sydafrika donerade vi
handsprit och desinficeringsmedel till medarbetare inom
samhällsviktiga funktioner
som sjuksköterskor och städare. Vi samarbetade också
med lokala myndigheter för att
skapa informationsblad och
affischer på olika språk.

I Kina HSRIVEHIZMȍcȉȉȉ
munskydd och desinficeringsmedel och termometrar till
IROYRHWEQXȶȉȉȉJPEWOSV
medicinsk sprit till Nanjing
Economic and Technological
Development Zone.

VIHYGIVEHOETEGMXIX9RKIJ®VIRXVIHNIHIPEZZ¯VTIVWSREPǻGO
förkortad arbetstid under en begränsad period och många
började arbeta hemifrån.
Framför allt arbetade vi för att säkerställa att medarbetarna
var säkra och vi erbjöd stöd för anpassning till nya arbetssätt.
Övergången från kontor till hemmakontor fungerade i stort sett
smidigt. Med hjälp av digital teknik samarbetade vi på sätt som
kommer att gynna oss som individer och som organisation
också i framtiden. Många av våra interna utbildningar omvandlades till digitala utbildningar, inklusive workshops om uppförandekoden, SafeStart® och vårt utbud av digital utbildning
ökade avsevärt.
Under året genomförde vi ytterligare två medarbetarundersökningar om hur vi hanterat covid-19-pandemin. En majoritet
av medarbetarna svarade. Undersökningen visade att medarbetarna generellt verkade hantera situationen bra, var fortsatt
positiva och att de ser att Epiroc visar ett genuint intresse för
HIVEWZ®PFIǻRRERHI:MǻGOXYWIRXEPWOSQQIRXEVIVMHIL®V
undersökningarna, vilket gjorde att vi kunde lära oss mer och
förstärka våra processer.
Vår starkt decentraliserade ledarskapskultur gjorde att vi
kunde agera snabbt. Flera bolag behövde reagera mycket
snabbt på lokala regler om nedstängning av verksamheten,
exempelvis i Indien och Peru. Våra lokala team arbetade
under stor press och lyckades anpassa sig i tid samtidigt som
de tog hand om medarbetarna och kunde fortsätta att bistå
våra kunder.
Mer information om hur Covid-19-pandemin påverkade
*TMVSGǻRRWT¯WMHER

Vår strategi
Epirocs People and Leadership Council leder initiativ, övervakar resultat och delar bästa praxis i personalfrågor som
rör hela koncernen. Diversity & Inclusion Board, som leds av
Epirocs VD, ansvarar för att ställa upp mål, inleda aktiviteter
och fungera som ambassadörer och ledare i syfte att uppnå
våra mål och ambitioner inom det här området. Epirocs uppförandekod beskriver vårt engagemang för mångfald och
höga standarder för arbetsskydd.
Mer information om vår ledningsstrategi finns på sidorna
ȦȏȉȦȏȦ

Vårt huvudsakliga samhällsprojekt är Vatten åt Alla. Det ger människor möjligheter genom tillgång till rent
dricksvatten, sanitet och hygien. Vatten åt Alla är en volontärorganisation som drivs av medarbetare från
*TMVSGOSRGIVRIRSGL&XPEW(STGSOSRGIVRIR+ÁVQIVMRJSVQEXMSRWISQWPEKIXSGL[[[[EXIVȏEPPSVK

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȏȍ

HÅLLBARHET

Vi följer de
högsta etiska
normerna
Vår uppförandekod
Epirocs nyckeltal

Att följa de högsta etiska normerna är grunden för vår
affärsstrategi. Våra främsta prioriteringar är att vägleda
medarbetare och affärspartners och säkerställa
att de följer Epirocs värden och uppförandekod.

Väsentliga leverantörer som bekräftat
efterlevnad av Epirocs uppförandekod, %

Under 2020 införde vi målet att alla medarbetare och affärspartners måste följa vår uppförandekod (CoC) och att den
ansvarsfulla bedömningsprocessen vid försäljning ska vara
helt implementerad till 2030. Detta är viktiga komponenter för
att kunna upprätthålla och arbeta i enlighet med våra höga
etiska krav. Redan idag kräver vi att alla medarbetare och
affärspartners ska följa uppförandekoden och vi följer upp
resultatet av efterlevnaden för chefer och väsentliga affärspartners. Senast 2030 måste alla medarbetare och affärspartners bekräfta att de förstår och följer uppförandekoden.
Under året har Epiroc inrättat en särskild compliance-
funktion på koncernnivå, vars uppgift är att identifiera
relaterade riskområden och stödja medvetenhet om regel
efterlevnad inom organisationen. Vi slutförde även utrullningen av vårt visselblåsarsystem. Speak Up. Vi uppdaterade
uppförandekoden, som kommer att lanseras under 2021,
så att den innehåller fler områden och förstärker våra
kärnvärden.

Mål och resultat 2020
Mål:
100

Mål:
100

Målet för 2020 var 100% och vi nådde 99%. Vi fortsätter att
arbeta med våra leverantörer för att nå 100%.

Riskbaserad strategi
Väsentliga agenter, återförsäljare och
distributörer som bekräftat efterlevnad
av Epirocs uppförandekod, %
Mål och resultat 2020
Target:
97

Mål:
95

Målet för 2020 var 97% och vi nådde 72%. Riskdefinitionen
utvidgades under året vilket resulterade i en betydande
ökning av riskmarknader och därmed antalet väsentliga
agenter, återförsäljare och distributörer. Covid-19-pandemin
påverkade också resultatet till viss del.

Epirocs kunder finns i fler än 150 länder. På alla marknader
där vi är närvarande har vi åtagit oss att upprätthålla högsta
möjliga etiska normer och att agera med integritet. Var våra
anläggningar, leverantörer och kunder är lokaliserade spelar
en central roll när det gäller att identifiera risker. Vissa marknader är komplexa och utmanande. Lagar och förordningar
om miljö, sociala frågor och styrning kan variera avsevärt.
Även riskexponeringen mot korruption och mänskliga rättighetsfrågor såsom arbetsrätt, tvångsarbete, konfliktmineraler
och markrättigheter, varierar också avsevärt mellan olika
marknader. Vår verksamhet och våra produktinköp kan också
innebära potentiella miljörisker.
Epirocs uppförandekod spelar en avgörande roll i vår
strategi för att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.
Dessutom har vi infört en ansvarsfull bedömningsprocess vid
försäljning för att säkerställa att våra kunder och agenter, återförsäljare och distributörer uppvisar ansvarsfull affärspraxis.
Genom utvärderingar, rapporteringssystemet Speak Up,
ansvarsfulla inköp och den ansvarsfulla bedömningsprocessen vid försäljning ökar vi vår förståelse om var riskerna för
bristande efterlevnad kan uppstå, även om de ligger utanför
vår direkta kontroll. Epiroc har nolltolerans för korruption.

Öka medvetenheten
Under 2020 låg fokus på att uppdatera uppförandekoden och
utveckla ett utbildningsprogram för alla medarbetare. Det ska
rullas ut under 2021. Artiklar om olika compliance-områden
publiceras varje månad på intranätet för att öka medvetenheten i organisationen om compliance-ämnen. Vi blev även
medlemmar av Transparency International under året.
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Varje år måste alla chefer genomföra en digital utbildning
och skriftligt bekräfta att de åtar sig att följa uppförandeOSHIR  EZGLIJIVREKIRSQJÁVHIJVEQK¯RKWVMOX
utbildningen under året. Covid-19-pandemin påverkade
genomförandet av vissa utbildningar och workshops i uppförandekoden och de sköts upp till 2021.

Övervakning av efterlevnad
Vårt visselblåsarverktyg Speak Up spelar en viktig roll för att
följa upp efterlevnaden av uppförandekoden. Speak Up hanteras av en extern part och gör det möjligt för medarbetare
och externa intressenter att, på sitt lokala språk, anonymt
anmäla potentiellt bristande efterlevnad. Vi tolererar inte
vedergällning mot medarbetare som rapporterar ett etikeller compliance-problem. Antalet ärenden som rapporterades via Speak Up eller andra kanaler ökade under 2020 till 64
.PMOLIXQIHXMHMKEVI¯VZEVEVFIXWVIPEXIVEHIJV¯KSVHIR
vanligaste kategorin bland de rapporterade ärendena. En
ökning av antalet ärenden som rörde trakasserier, säkerhet
T¯KVYRHEZ(SZMHTERHIQMRSGLMRXVIWWIOSRǼMOXIV
noterades jämfört med tidigare år. Mer information om rapTSVXIVEHIJEPPǻRRWT¯WMHER

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȏȮ

HÅLLBARHET

Ansvarsfullt företagande
Genomförandet av våra program för ansvarsfulla inköp
och försäljning är förankrat i Epirocs uppförandekod,
FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).
Respekt för mänskliga rättigheter är viktigt i hela vår verkWEQLIX:MMHIRXMǻIVEVSGLLERXIVEVJV¯KSVSQQ®RWOPMKE
rättigheter genom den ansvarsfulla bedömningsprocessen
vid försäljning och processen för ansvarsfulla inköp. Att
implementera UNGP är ett pågående arbete som inkluderar
medvetandegörande, processutveckling, implementering
och uppföljning längs hela värdekedjan.
*REZZ¯VEYXQERMRKEV®VEXXMHIRXMǻIVEVMWOIVSGLT¯ZIVOE
andra parters beteende, även utanför vår direkta kontroll. Vi
vägleder vår verksamhet med hjälp av olika policyer, processer och verktyg. En annan utmaning är spårbarhet vid inköp
av kobolt och koboltutvinningens konsekvenser för mänskliga rättigheter, exempelvis i Demokratiska republiken Kongo
)7()IX®VJSVXWEXXIXXTVMSVMXIVEXSQV¯HIJÁVHMWOYWWMSRIV
och möjliga åtgärder tillsammans med andra intressenter
QIVMRJSVQEXMSRWMHER9RHIVYXEVFIXEHIZM®ZIR
IRTSPMG]SQOSRǼMOXQMRIVEPIV

Ansvarsfulla inköp
*TMVSGWOYRHIVǻRRWMLIPEZ®VPHIR:MWWEFIHVMZIVZIVOWEQhet i regioner som är svårtillgängliga och som kan innebära
skräddarsydda lösningar. Vi har kapacitet att på ett bättre sätt
uppfylla kundernas förväntningar tack vare en decentraliserad organisation. För att hantera Covid-19-pandemin införde
vi vissa tillfälliga förändringar i leverantörskedjan, bland
annat en förändring för att säkerställa leveranser till kunder.
Vi fortsatte att fokusera på ansvarsfulla inköp och se över och
utvärdera risker i leverantörskedjan.
Under 2020 fortsatte vi utrullningen av vårt ERP-system
IRXIVTVMWIVIWSYVGITPERRMRK]WXIQIX®VERTEWWEXJÁV
alla divisioner och inkluderar indikatorer som är tillämpliga

på alla produktenheter samt inriktat på kategoristrategier.
Kunskapsdelning mellan divisionerna inkluderar aspekter
som hållbarhetsrisker. Vi arbetar för att stärka processer för
leverantörsrevisioner och självutvärderingar.
Väsentliga leverantörer, agenter, återförsäljare och distributörer måste följa uppförandekoden och internationella
standarder och gällande regelverk. Detta övervakas och
utvärderas.
Den compliance-bekräftelse som vi kräver att de undertecknar omfattar 10 områden, baserade på uppförandekoden, och kallas Epiroc Business Partners Criteria Letter.
Denna beskriver våra förväntningar på de företag vi väljer att
KÁVEEǺ®VIVQIH*RYXFMPHRMRK®VXMPPK®RKPMKJÁVMROÁTWGLIJIV
och innehåller områden som mänskliga rättigheter, modernt
WPEZIVMOSRǼMOXQMRIVEPIVSGLIPIOXVSRMWOXEZJEPP]JXIX®VEXX
öka medvetenheten om konsekvenserna av de potentiella
riskerna och var de kan uppstå.

Öppenhet i leverantörskedjan
Vi fokuserar på väsentliga leverantörer, från vilka vi har störst
andel inköp och de som har verksamhet på marknader med
högst risk för korruption och kränkningar av de mänskliga
V®XXMKLIXIVRE:MHIǻRMIVEVVMWOQEVOREHIVYXMJV¯ROVMXIVMIV
från ett externt riskindexföretag och under 2020 utvidgades
VMWOHIǻRMXMSRIRW¯EXXHIRSQJEXXEVǼIVVMWOIVQIHEZWIIRHI
på mänskliga rättigheter och miljö. Det ledde till att antalet
riskmarknader ökade avsevärt. Det totala antalet väsentliga
PIZIVERXÁVIVZEV 
Vi utvärderar leverantörernas efterlevnad på olika sätt.
Det främsta sättet att övervaka efterlevnaden är självutvärderingar från leverantörer. Utvärderingar på plats hos utvalda
leverantörer genomförs vart femte år. Under 2020 genomJÁVHIZM W¯HEREYXZ®VHIVMRKEV:¯VEPIZIVERXÁVWYXvärderingar genomförs på leverantörens anläggning och
ǼIVEYXZ®VHIVMRKEVWX®PPHIWMRT¯KVYRHEZVIWIVIWXVMOXMSRIV
som berodde på Covid-19-pandemin. På grund av denna nya
situation används enklare utvärderingar eller självutvärderingar som ett alternativ. Av de leverantörer som utvärderaHIWQIHEZWIIRHIT¯W®OIVLIXL®PWEQMPNÁEǺ®VWIXMOSGL

Epirocs allmänna process för inköp:
Hantering av inköp och leverantörer

Epirocs
inköpspolicy

Divisionens
mission
och vision

Ȧ9XEVFIXE
inköpsstrategier

Egenkontroller
och
utvärderingar hos
leverantörer

ȶ9XZ®Vdering av
leverantörer

ȴ9XEVFIXE
inköpsstrategier

ȏ+ÁVF®XXVE
leverantörernas
prestanda

A. Godkännande av ny leverantör
B. Utvärdering av leverantören
C. Säkerställa rapportering från
affärspartner
D. Rapportering av konfliktmineraler

ȏȁ
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ȍ)MZMWMSRWspecifika
processer

Hållbara
och
godkända
leverantörer

Utrustning,
förbrukningsvaror
och reservdelar
tillgängliga för
Epirocs kunder
i rätt tid med rätt
kostnad och kvalitet,
tillhandahållet
av hållbara
och godkända
leverantörer.

HÅLLBARHET
:®WIRXPMKEPIZIVERXÁVIVKISKVEJMWOWTVMHRMRK

Ʊ3SVHEQIVMOEȦȮ
Ʊ]HEQIVMOEȉ
Ʊ*YVSTEȏȏ
Ʊ&JVMOE2IPPERÁWXIVRȰ
Ʊ& WMIR&YWXVEPMIRȴȴ

Q®RWOPMKEV®XXMKLIXIVKSHO®RHIW  ,VERWORMRKEV
EZEǺ®VWVIPEXMSRIVKÁVWR®VÁZIVXV®HIPWIVYTTX®GOW.HIL®V
JEPPIRQ¯WXIEǺ®VWTEVXRIVRERTEWWEWMKIPPIVJÁV®RHVEW¯EXX
de uppfyller våra krav och upprätta en handlingsplan för
IJXIVPIZREH*XXERREXZMPPOSVJÁVEXXKÁVEEǺ®VIVQIHSWW®V
EXXZ¯VEEǺ®VWTEVXRIVWQ¯WXIXMPP¯XESWWEXXYXJÁVEVIZMWMSRIV
*YVSTESGL&WMIR&YWXVEPMIRWZEVEVJÁV  EZZ¯V
Z®WIRXPMKEPIZIVERXÁVWFEW)IǼIWXEPIZIVERWIVJV¯RZ®WIRXliga leverantörer görs till Epirocs lokala produktionsenheter
och distributionscenter. Vi har ambitionen att köpa in mer
från regionala leverantörer och på så sätt bättre betjäna
kunderna och tillföra värde lokalt samtidigt som vi minskar
koldioxidavtrycket. Det innebär att vi utökar våra inköp
i Asien för vår regionala produktion och distribution.

Ansvarsfull försäljning
Implementeringen av den ansvarsfulla bedömningsprocessen vid försäljning som lanserades under 2019 rullades
ut under året. Den innefattar en s.k. due diligence-process
för mänskliga rättigheter och syftet är att bättre förstå och
MHIRXMǻIVE¯XK®VHIVWSQQMRWOEVTSXIRXMIPPEVMWOIVZEHK®PPIV
mänskliga rättigheter, korruption och miljö på marknader
och inom branscher där Epiroc verkar. Vår utvärdering
omfattar kriterier som gör att vi kan bedöma när en ansvars-

full bedömningsprocess vid försäljning måste göras. De är:
1. Land – ett externt företag med riskanalyser används för
att rangordna länder efter risker, t.ex. olika arbetsstandarder,
påverkan på markrättigheter och ursprungsbefolkningar
samt korruption.
2. Kund – typ av kund och projekt.
Utrullningen av processen fortsätter under 2021. Ansvarsfull försäljning omfattar även klimatrelaterad hänsyn. Vår
produktportfölj är utformad för bergbrytning i hårt berg, och
MRXIWTIGMǻOXJÁVOSPFV]XRMRK9RHIVJEXXEHIZMFIWPYXIX
att inte längre utveckla nya produkter som enbart är inriktade
på kolsegmentet. Vår exponering mot kol är mindre än 3%
av orderingången och härleds främst till eftermarknadslösRMRKEV WMHER:MYTTHEXIVEHI®ZIRZ¯VEVMWOQEVOREHIVJÁV
ERHVEEǺ®VWTEVXRIVWWSQZ®WIRXPMKEEKIRXIV¯XIVJÁVW®PNEVI
och distributörer. Det ledde till en betydande ökning av antalet riskmarknader. Mer information om hur vi implementerar
93,5ǻRRWT¯WMHER

Vår strategi
Compliance Board ansvarar för att säkerställa att
uppförandekoden implementeras och efterlevs. Chefer
ansvarar för att främja värdena i uppförandekoden och
implementera dem bland sin personal.
Alla medarbetare förväntas känna till uppförandekoden
och ta ansvar för att säkerställa att den efterlevs.
Sourcing Council ansvarar för inköpspolicyn och
divisionerna ansvarar för efterlevnaden. Den lokala
ledningen ansvarar för att utvärdera sina leverantörer,
agenter, återförsäljare och distributörer enligt kraven i
Business Partners Criteria Letter och CoC.
Mer information om vår ledningsstrategi finns på sidorna
ȦȏȉȦȏȦ
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Förvaltningsberättelse
Året i sammandrag
Covid-19-pandemin påverkade Epiroc och världen betydligt under 2020.
I en utmanande miljö lyckades Epiroc anpassa sitt sätt att arbeta, sänka
kostnader, visa motståndskraftig lönsamhet och leverera ett starkt resultat.
Förvaltningsberättelse för Epiroc AB
Organisationsnummer 556041-2149

min och för att positionera företaget så att det är starkare och
mer motståndskraftigt inför framtiden:

Väsentliga händelser

• )IXTVSKVEQJÁVOSWXREHWFIWTEVMRKEVWSQSǺIRXPMKKNSVHIW
i slutet av 2019 och utökades under 2020 slutfördes. Det
medförde permanenta besparingar på mer än MSEK 500
¯VPMKIRJV¯RXVIHNIOZEVXEPIXSGLJVEQ¯X
• XK®VHIVQIHOSVXWMOXMKEIǺIOXIVJÁVEXXQÁXEHIRP®KVI
efterfrågan på grund av Covid-19-pandemin genomfördes som planerat. Åtgärderna inkluderade minskning av
XMPPJ®PPMKTIVWSREPSGLOSRWYPXIVJÁVOSVXEHEVFIXWXMHWEQX
minskning av diskretionära utgifter och resor.
• Ytterligare permanenta besparingar från åtgärder som
KIRSQJÁVHIWYRHIVERHVELEPZ¯VIXMROPYWMZITIVWSREPQMRWORMRKEVMZIVMKIOSQQIVEXXKIIǺIOXYRHIVSGL
framåt.
• 5VSKVEQQIXJÁVJÁVF®XXVMRKEZPSKMWXMOOIHNERWSQMRPIHHIW
JÁVEXXJÁVF®XXVEPIZIVERWWIVZMGIRXMPPOYRHIVREW®ROE
transportkostnaderna och övriga kostnader samt minska
kapitalbindningen i varulager fortlöpte enligt plan med gradZMWEJÁVF®XXVMRKEV)IXYTTWXSHZMWWJÁVHVÁNRMRKEZTSWMXMZE
IǺIOXIVT¯KVYRHEZ(SZMHTERHIQMR
• Epiroc konsoliderade produktionen av verktyg för prospekXIVMRKWFSVVRMRKM0EREHE5VSHYOXMSRIRǼ]XXEHIWJV¯R3SVXL
'E]XMPP2SRXV³EPZMPOIXT¯ZIVOEHIGMVOEQIHEVFIXEVIM

Helena Hedblom utsågs till VD och koncernchef samt förändringar i koncernledningen
Helena Hedblom utsågs till VD och koncernchef för Epiroc
AB från och med den 1 mars 2020. Den 2 mars utsåg Epiroc
nya medlemmar i koncernledningen och skapade en mer
IǺIOXMZEVFIXWWXVYOXYV*TMVSGLEHIXMHMKEVIWNYHMZMWMSRIVH®V
GLIJIVREVETTSVXIVEHIXMPPIREǺ®VWSQV¯HIWGLIJ)IRR]E
WXVYOXYVIRLEVJIQHMZMWMSRIVH®VGLIJIVRERYVETTSVXIVEV
direkt till VD och koncernchef.

Åtgärder för att öka motståndskraft och flexibilitet
*TMVSGLEVIRǼI\MFIPSGLQSXWX¯RHWOVEJXMKEǺ®VWQSHIPP
SGLERTEWWEVWMKOSRXMRYIVPMKXXMPPHIXV¯HERHIEǺ®VWOPMQEXIX
Covid-19-pandemin påverkade Epiroc betydligt under 2020.
.IRYXQERERHIQMPNÁERTEWWEHI*TMVSGWMXXW®XXEXXEVFIXE
W®ROXIOSWXREHIVREZMWEHIQSXWX¯RHWOVEJXMPÁRWEQLIXIR
och levererade ett starkt resultat. Detta uppnåddes samtidigt som medarbetarnas hälsa och säkerhet samt stödet till
kunderna prioriterades.
Ett antal åtgärder genomfördes för att anpassa verksamheten till den lägre efterfrågan på grund av Covid-19-pande-

Epirocs organisation
Koncernen är uppdelad i fem separata och fokuserade men fortfarande
integrerade divisioner. Koncernen har två rapporterande segment: Equipment
& Service och Tools & Attachments. Equipment & Service har ett brett utbud av
utrustning för gruvdrift och bergbrytning samt relaterad service och reservdelar.
Tools & Attachments tillhandahåller bergborrverktyg och hydrauliska verktyg till
QEWOMRIVZMPOELYZYHWEOPMKIRERZ®RHWJÁVFSVVRMRKHIQSPIVMRK¯XIVZMRRMRKSGL
FIVKFV]XRMRK8SSPW &XXEGLQIRXWIVFNYHIVSGOW¯VIPEXIVEHWIVZMGISGLVIWIVZHIPEV
Koncerngemensamma funktioner bistår koncernen som helhet och utgör inte ett
segment. Intäkterna från operationell leasing som ägs av Epiroc Financial Solutions
redovisas inom Koncerngemensamma funktioner.
Se översikt av de rapporterande segmenten:
*UYMTQIRX IVZMGIT¯WMHSVREȍȁƳȍȟ
8SSPW &XXEGLQIRXWT¯WMHSVREȰȉƳȰȦ

Ʊ*UYMTQIRX IVZMGI
Ʊ8SSPW &XXEGLQIRXW

Tools &
Attachments

Equipment & Service
Surface

ȍȉ

Underground
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Intäkter per segment

Technology
& Digital

Parts &
Services

Tools &
Attachments
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3SVXL'E]*TMVSGOSRWSPMHIVEHISGOW¯WMRXMPPZIVORMRKJÁV
blockstensindustrin i Bagnolo i Italien till sin produktionsERP®KKRMRKM3EWLMOM.RHMIR0SRWSPMHIVMRKIRT¯ZIVOEHI
cirka 40 medarbetare.

Innovationer
9RHIV¯VIXPERWIVEHISGLMRJÁVHI*TMVSGǼIVEPÁWRMRKEVJÁVEXX
ÁOETVSHYOXMZMXIXIRSGLJÁVF®XXVEL¯PPFEVLIXIRFPERHERREX
• En rotationsborrigg för stenbrott och mindre gruvor.
• *RQSFMPO®VRFSVVRMRKWVMKKJÁVOV®ZERHIYRHIVNSVHMWO
verksamhet.
• Ett serviceavtal där kunderna kan utveckla en skräddarsydd
underhållsplan genom att analysera maskindata.
• En programuppdatering till det framgångsrika Rig Control
System med en rad förbättringar.
• Ett semiautomatiskt sprängladdningssystem för
YRHIVNSVHWETTPMOEXMSRIV
• *RJN®VVÁZIVZEORMRKWIRLIXJÁVL]HVEYPMWOEXMPPFILÁV
• En premiumborrkrona som kraftigt förbättrar borrproduktiviteten genom längre livslängd för borrkronan och
snabbare borrning.
• *XXYXÁOEXIVFNYHERHIEZL]HVEYPLEQQEVIJÁV
tunneltillämpningar.
• *XXVÁVFSVVRMRKWW]WXIQJV®QWXJÁVTVSHYOXMSRWFSVVRMRK
YRHIVNSVH

Förvärv
Epiroc tecknade avtal om två förvärv under 2020. I december
XIGOREHIWIXXEZXEPSQEXXJÁVZ®VZE2MRI75IXXKVYZQNYO
varuföretag som specialiserat sig på att öka produktiviteten
JÁVKVYZSVKIRSQMRXIKVIVEHTPERIVMRKYXJÁVERHISGLEREP]W
Företaget hade intäkter på MSEK 135 under de 12 månader
WSQEZWPYXEHIWHIRNYRMSGLGMVOEQIHEVFIXEVI
Förvärvet planeras vara slutfört under första halvåret 2021.
.XEPTEVXWIRHMWXVMFYXÁVEZVIWIVZHIPEVQIHW®XIM.XEPMIRJÁVZ®Vvades i augusti.

Investeringar
Investeringarna i en ny värmebehandlingsanläggning för
bergborrmaskiner och utbyggnaden av en av de största
TVSHYOXMSRWERP®KKRMRKEVREJÁVSZERNSVHWFSVVMKKEVM VIFVS
JSVXWEXXIYRHIV¯VIX5VSNIOXIRJÁVZ®RXEWZEVEWPYXJÁVHEYRHIV
2021. Inga större investeringar beslutades 2020.

-¯PPFEVLIXWQ¯PJÁVȶȉȴȉ
*TMVSGJEWXWX®PPHIP¯RKWMOXMKEL¯PPFEVLIXWQ¯PMPMRNIQIH
5EVMWEZXEPIXSGL+3WEKIRHEJÁVL¯PPFEVYXZIGOPMRK
&QFMXMSRIR®VEXXLEPZIVEOSPHMS\MHYXWP®TTIRJV¯RZIVOWEQLIXIRXVERWTSVXIVSGLJV¯RERZ®RHRMRKEZ*TMVSGWYXVYWXRMRK
Dessutom fastställdes ambitiösa mål om att ytterligare
WXÁHNEL®PWESGLW®OIVLIXJÁVF®XXVEQ¯RKJEPHIRZEHK®PPIV
kön och stärka efterlevnaden av uppförandekoden.

Operativ och finansiell översikt

Marknadsutveckling och orderingång
Kundernas efterfrågan på Epirocs utrustning och eftermarknad påverkades av Covid-19-pandemin främst under andra
kvartalet när kunderna var försiktiga med att fatta investeringsbeslut och aktiviteten påverkades av restriktioner.
Under andra halvåret 2020 förbättrades orderingången när
kunderna fattade beslut om att investera och aktivitetsnivåerna förbättrades när restriktionerna lättades. Orderingången
minskade med 7% till MSEK 36 579 (39 492) på grund av
RIKEXMZEZEPYXEIǺIOXIV*\OPYWMZIZEPYXSVZEVSVHIVMRK¯RKIR
oförändrad.
Equipment & Service hade en orderingång som uppKMGOXMPP2*0 ZMPOIXQSXWZEVEV SVKERMWO
XMPPZ®\XIVZMGILEHIIRSVKERMWOSVHIVXMPPZ®\XT¯ QIHER
Equipment hade en organisk minskning av orderingången på
 8MPPZ®\XIRMRSQWIVZMGIZIVOWEQLIXIROYRHIXMPPWXSVHIP
tillskrivas det strukturerade arbetet med serviceprodukter
WEQXQEVOREHWSGLJÁVW®PNRMRKWEOXMZMXIXIV
Tools & Attachment hade en orderingång som uppgick till
2*0 ZMPOIXQSXWZEVEV SVKERMWOQMRWORMRK
)IRP®KVIEOXMZMXIXIRXMPPJÁPNHEZ(SZMHVIWXVMOXMSRIVRE
påverkade efterfrågan negativt.

Orderingång per region och förändring i lokala valutor
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Utvecklingen i de geografiska regionerna

Intäkter

Nordamerika
4VHIVMRK¯RKIRM3SVHEQIVMOEQMRWOEHIQIH MPSOEPE
valutor. Orderingången för Tools & Attachments och
®ZIRJÁVWIVZMGIQMRWOEHIQIHERSVHIVMRK¯RKIRJÁV
YXVYWXRMRKÁOEHIR¯KSX3SVHEQIVMOEWXSHJÁV  EZ
orderingången.

Intäkterna för 2020 minskade med 12% till MSEK 36 122
cQSXWZEVERHI SVKERMWOQMRWORMRK:EPYXEIǺIOXIV
bidrog negativt med 6% och strukturförändringar hade en
negativ påverkan på 1%. Epirocs mål är att uppnå en årlig
MRX®OXWXMPPZ®\XT¯ ÁZIVIROSRNYROXYVG]OIP)IRKIRSQWRMXXPMKE¯VPMKEMRX®OXWXMPPZ®\XIRZEV YRHIVƳ
&Ǻ®VWSQV¯HIX,VYZSGLFIVKFV]XRMRKWXIORMOMRSQ&XPEW
(STGSWSQSQJEXXEHIGMVOE EZ*TMVSGSGL®VIRFVE
TVS\]JÁV*TMVSGWZIVOWEQLIXLEHIIRKIRSQWRMXXPMK¯VPMK
MRX®OXWXMPPZ®\XT¯VYRX QIPPERSGL
Book to bill (orderingång i förhållande till intäkter) var
101% (97).
Intäkterna för Equipment & Service minskade med 10% till
2*0 QSXWZEVERHI SVKERMWOQMRWORMRK
:EPYXEIǺIOXIVFMHVSKRIKEXMZXQIH 
Intäkterna för Tools & Attachments minskade med 16% till
2*0 ZMPOIXQSXWZEVEV SVKERMWOQMRWORMRK
:EPYXEIǺIOXIVFMHVSKRIKEXMZXQIH SGLWXVYOXYVJÁV®RHringar med 2%.
&PPEKISKVEǻWOEVIKMSRIVYXSQ&JVMOE2IPPERÁWXIVRLEHI
lägre intäkter i lokala valutor.
Eftermarknadsintäkterna stod för 68% (66) av de totala
intäkterna och utrustning för 32% (34).

Sydamerika
Orderingången i Sydamerika ökade med 2% i lokala valutor.
4VHIVMRK¯RKIRÁOEHIJÁV*UYMTQIRX IVZMGIQIHER8SSPW
& Attachments hade lägre orderingång. Sydamerika stod för
13% (14) av orderingången.
Europa
4VHIVMRK¯RKIRM*YVSTEZEVSJÁV®RHVEHMPSOEPZEPYXE4VHIVMRK¯RKIRÁOEHIJÁVWIVZMGISGL8SSPW &XXEGLQIRXWQIHER
orderingången för utrustning minskade något. Europa stod
för 24% (23) av orderingången.
Afrika/Mellanöstern
Orderingången i Afrika/Mellanöstern ökade med 4% i lokala
ZEPYXSV4VHIVMRK¯RKIRJÁV*UYMTQIRX IVZMGIÁOEHI
medan Tools & Attachments hade lägre orderingång. Afrika/
Mellanöstern stod för 14% (14) av orderingången.

Rörelseresultat
Asien/Australien
Orderingången i Asien/Australien var oförändrad i lokala
ZEPYXSV4VHIVMRK¯RKIRJÁVWIVZMGIÁOEHIQIHERSVHIVMRgången för utrustning och Tools & Attachments minskade.
Asien/Australien stod för 28% (27) av orderingången.

Rörelseresultatet minskade med 9% till MSEK 7 382 (8 136).
Rörelseresultatet påverkades negativt främst av lägre volymer
SGLZEPYXEZMPOIXHIPZMWOSQTIRWIVEHIWEZOSWXREHWFIWTEVMRKEV7ÁVIPWIVIWYPXEXIXMROPYHIVEVN®QJÁVIPWIWXÁVERHITSWXIV

Orderingång, intäkter
och book to bill

Årlig och genomsnittlig
intäktstillväxt

MSEK

Intäkter per
geografisk region
%

Ʊ4VHIVMRK¯RK2*0
Ʊ.RX®OXIV2*0
Ʊ'SSOXSFMPP

4VHIVMRK¯RK2*0

%

Ʊ3SVHEQIVMOE
Ʊ*YVSTE
Ʊ& WMIR
Australien

Ʊ]HEQIVMOE
Ʊ&JVMOE
Mellanöstern

.RX®OXIV2*0

ȴȰȍȮȟ ȴȰȦȶȶ
Ȯ YRHIVȶȉȶȉ

ȍȶ

Ȧȶ YRHIVȶȉȶȉ
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Ʊ.RX®OXWXMPPZ®\X
Ʊ, IRSQWRMXXPMK¯VPMKXMPPZ®\X
Ƴ

Intäkter fördelade på
utrustning respektive
eftermarknad
%

Ʊ9XVYWXRMRK
Ʊ*JXIVQEVOREH

Epirocs mål är att uppnå
en årlig intäktstillväxt på
 ÁZIVIROSRNYROXYVG]OIP
Den genomsnittliga årliga
MRX®OXWXMPPZ®\XIRZEV 
YRHIVTIVMSHIRƳ
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på MSEK -287 (-446). Dessa poster inkluderar omstruktuVIVMRKWOSWXREHIVVIPEXIVEHIXMPPIǺIOXMZMXIXWJÁVF®XXVMRKEVT¯
2*0 JÁV®RHVMRKMEZW®XXRMRKJÁVEOXMIVIPEXIVEHI
långsiktiga incitamentsprogram på MSEK -99 (-194) och en
kostnad på MSEK -28 relaterad till avtalet med avgående VD
och koncernchef 2019. Rörelsemarginalen förbättrades till
  TSWMXMZXT¯ZIVOEHEZOSWXREHWFIWTEVMRKEVQM\
SGLZEPYXEQIRRIKEXMZXT¯ZIVOEHEZZSP]Q7ÁVIPWIQEVKMREPIRNYWXIVEHJÁVN®QJÁVIPWIWXÁVERHITSWXIVZEV  
Rörelseresultatet för Equipment & Service minskade
QIH XMPP2*0 MROPYWMZISQWXVYOXYVIringskostnader på MSEK -84 (-28). Resultatet påverkades
RIKEXMZXJV®QWXEZP®KVIZSP]QIVSGLZEPYXEQIRǻGOWXÁH
EZOSWXREHWFIWTEVMRKEV7ÁVIPWIQEVKMREPIRZEV  
negativt påverkad av volym och av omstruktureringskostREHIVQIRTSWMXMZXT¯ZIVOEHEZOSWXREHWFIWTEVMRKEVQM\
och valuta.
Rörelseresultatet för Tools & Attachments minskade
QIH XMPP2*0 MROPYWMZISQWXVYOXYVIringskostnader på MSEK -104 (-196). Resultatet påverkaHIWRIKEXMZXEZP®KVIZSP]QIVSGLZEPYXEQIRǻGOWXÁH
av kostnadsbesparingar. Rörelsemarginalen var 12.2%
(11.6). Justerat för omstruktureringskostnader förbättraHIWVÁVIPWIQEVKMREPIRXMPP  TSWMXMZXT¯ZIVOEHEZ
kostnadsbesparingar och negativt påverkad av lägre volym
och valuta.
Rörelseresultatet för Koncerngemensamma funktioner var MSEK -354 (-551). Kostnaderna minskade som ett
resultat av kostnadsbesparingar. Förändring i avsättning
för aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram var
2*0c 0SWXREHIVVIPEXIVEHIXMPPWTPMXXIRJV¯R&XPEW

Rörelseresultat
och rörelsemarginal
MSEK

Copco var lägre och uppgick till MSEK -18 (-62).
Epirocs mål är att ha en branschledande rörelsemarginal
QIHWXEVOQSXWX¯RHWOVEJXÁZIVOSRNYROXYVG]OIPR0SRGIVRIRWKIRSQWRMXXPMKEVÁVIPWIQEVKMREPYRHIVƳZEV
18.9%.

+ÁVW®PNRMRKWSGLVIWYPXEXFV]KKE
Epiroc-koncernen
Orderingång
2*0Ɗ

Intäkter
2*0Ɗ

Rörelseresultat
2*0Ɗ

Marginal,
ƊTT

ȴȟȏȟȶ

ȏȉȁȏȟ

ȁȦȴȰ

Ȧȟȟ

ȉ
Ȯ
ȉ

ȍ
Ȱ
Ȧ

ȰȍȦ
ȴȍȶ
ȶȏȟ

ȉȁ
ȉȍ
ȉȁ

ȶȉȦȟ
Organisk
Valuta
Struktur och övrigt
Totalt
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ȶȉȏ

Avskrivningar och EBITDA
Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till MSEK -1 746
c7IWYPXEXJÁVIEZWOVMZRMRKEV*'.8)&ZEV2*0
ZMPOIXQSXWZEVEVIRQEVKMREPT¯  

Finansiella poster
+MRERWMIPPEMRX®OXIVYTTKMGOXMPP2*0 SGLǻRERWMIPPE
kostnader uppgick till -439 (-473). Finansnettot var MSEK
 RIKEXMZXT¯ZIVOEXEZZEPYXESQV®ORMRKWIǺIOXIVT¯
MSEK -182 (-112). Räntenettot var MSEK -117 (-186).

,IRSQWRMXXPMKVÁVIPWIQEVKMREP *'.8ȶȉȦȍƳȶȉȶȉ
jämfört med konkurrenter och industriföretag
%

%
Stora globala industriföretag:
ȴ2&''&PJE1EZEP&WWE&FPS]&XPEW(STGS(EXIVTMPPEV)ERELIV)IIVI (S
)SZIV*EXSR(SVT*QIVWSR+1QMHXL (S+SVXMZI,IRIVEP*PIGXVMG,VEGS
-MXEGLM-SRI][IPP0SQEXWY0SRI1IKVERH2MXWYFMWLM-IEZ].RHYWXVMIW
3SVHWSR(SVTSVEXMSR5EVOIV-ERRMJMR7SGO[IPP&YXSQEXMSR7STIV8IGLRSPSKMIWERHZMOGLMRHPIV-SPHMRKGLRIMHIV*PIGXVMGMIQIRW0+QMXLW
,VSYT9RMXIH8IGLRSPSKMIW:SPZS&'SGL<]PIQ
,VYZSGLERP®KKRMRKWYXVYWXRMRKWJÁVIXEK'SEVX1SRK]IEV(EXIVTMPPEV
*ZIVHMKQ+YVYOE[E(S0SQEXWY2IXWS4YXSXIG7SFMXERHZMOSGL;IMV
7ETTSVXIVEHHEXEXMPPSGLQIHȶȁJIFVYEVMȶȉȶȦ

Ʊ7ÁVIPWIVIWYPXEX2*0
Ʊ7ÁVIPWIQEVKMREP
Ʊ/YWXIVEHVÁVIPWIQEVKMREP

Ʊ*TMVSG
ƱXSVEKPSFEPEMRHYWXVMJÁVIXEK
Ʊ,VYZSGLERP®KKRMRKW
utrustningsföretag

7ÁVIPWIVIWYPXEX2*0

Rörelsemarginal

Ȯȴȁȶ

ȶȉȏ

Epirocs mål är att ha en branschledande rörelsemarginal med
stark motståndskraft över
OSRNYROXYVG]OIPR0SRGIVRIRW
genomsnittliga rörelsemarginal
YRHIVƳZEV 

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȍȴ

FÖRVALTNINGSBE R ÄT TE L SE
Resultat före skatt och skattekostnad

Nettokassa/nettoskuld

7IWYPXEXIXJÁVIWOEXXYTTKMGOXMPP2*0 QSXWZErande en marginal på 19.6% (19.2). Skattekostnaden uppgick
XMPP2*0 ZMPOIXQSXWZEVEVIRIǺIOXMZWOEXXIsats på 23.7% (25.0).

Koncernens nettokassa uppgick till MSEK 4 137 (nettoskuld
ZEVEZ2*0 ZEVL®RJÁVPMKEXMPPIVW®XXRMRKEV
IJXIVEZWPYXEHERWX®PPRMRK TIRWMSRIV3IXXSWOYPH*'.8)&
ZEV 3IXXSWOYPHW®XXRMRKWKVEHIRZEV  

Årets resultat och resultat per aktie

Finansiering

Årets resultat minskade med 8% till MSEK 5 410 (5 884).
Detta motsvarar ett resultat per aktie före utspädning på SEK
4.48 (4.89) och resultat per aktie efter utspädning på SEK
4.48 (4.89).

)IRP¯RKWMOXMKEǻRERWMIVMRKIRFIWX¯VEZYTTP¯RMRKT¯
kapitalmarknaden om MSEK 4 000 och kreditfaciliteter på
2*0cSGL2*97QIHPÁTXMHIVXMPPƳSQ
reservkredit har koncernen en revolverande kreditfacilitet
T¯2*0SGLIXXJÁVIXEKWGIVXMǻOEXWTVSKVEQT¯2*0
cF¯HESYXR]XXNEHIZMHYXK¯RKIREZ
Se även not 21 och 28.

Balansräkning i sammandrag
MSEK

ȶȉȶȉ

EZXSXEPE
tillgångar

ȶȉȦȟ

EZXSXEPE
tillgångar

ȏȦȦȦ
ȟȟȟ

ȟ
ȶ

ȏȶȶȰ
ȦȶȦȴ

Ȧȉ
ȴ

ȏȦȍȉ

Ȧȉ

ȏȰȦȴ

ȦȦ

Immateriella
tillgångar
Hyresmaskiner
ZVMKEQEXIVMIPPE
anläggningstillgångar
ZVMKE
anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kundfordringar
Finansiella
tillgångar
1MOZMHEQIHIP

ȶȴȦȴ
ȁȟȴȉ
Ȱȉȏȍ
ȦȰȉȴ

ȍ
ȶȉ
Ȧȏ
ȏ

Ȧȁȴȁ
Ȧȉȍȉȁ
ȮȶȁȮ
Ȧȟȍȉ

ȏ
ȶȰ
Ȧȁ
ȍ

Ȱȁȶ
Ȧȍȉȍȴ

ȶ
ȴȏ

ȁȰȶ
ȁȍȏȉ

ȶ
ȶȦ

Summa tillgångar

ȏȴȁȁȰ

Ȧȉȉ

ȏȦȉȴȮ

Ȧȉȉ

Summa eget kapital
Räntebärande
skulder

ȶȴȮȴȟ

ȍȏ

ȶȶȁȦȴ

ȍȰ

ȦȉȟȰȦ

ȶȍ

ȟȉȶȍ

ȶȶ

ȟȦȁȰ

ȶȦ

ȟȦȟȟ

ȶȶ

ȏȴȁȁȰ

Ȧȉȉ

ȏȦȉȴȮ

Ȧȉȉ

Icke räntebärande
skulder
Summa eget
kapital och skulder

0VIHMXFIX]K
*TMVSGWQ¯P®VEXXLEIRIǺIOXMZOETMXEPWXVYOXYVSGLǼI\MFMPMXIX
att göra valda förvärv. Målet är att behålla ett högt kreditbetyg (investment grade). Epiroc har tilldelats kreditbetyget
BBB+ som långfristig emittent med stabila utsikter av S&P
,PSFEP7EXMRKW

Eget kapital och totalresultat

Tillgångar

Vid årets slut uppgick koncernens eget kapital inklusive
MRRILEZYXERFIWX®QQERHIMRǼ]XERHIXMPP2*0
cZMPOIXQSXWZEVEV  EZFEPERWSQWPYXRMRKIR
Eget kapital per aktie var SEK 19.71 (19.00). Epirocs börsvärde
ZMH¯VIXWWPYXYTTKMGOXMPP2*0 c ZVMKXXSXEP
resultat för året minskade till MSEK 3 450 (6 185).

Utdelning
Epirocs mål är att ge aktieägarna långsiktigt stabila och
ökande utdelningar. Utdelningen ska motsvara 50% av nettoZMRWXIRÁZIVOSRNYROXYVG]OIPRX]VIPWIRJÁVIWP¯V¯VWWX®Qman en ordinarie utdelning om SEK 2.50 (2.40) per aktie. Den
föreslagna utdelningen motsvarar 56% (49) av nettovinsten.

Automatiskt inlösenförfarande av aktier
0SRGIVRIRWǻRERWMIPPEWX®PPRMRK®VWXEVOX]VIPWIRJÁVIWP¯V
därför en utskiftning på SEK 3.00 per aktie genom automaXMWOXMRPÁWIRJÁVJEVERHIWIWMHER

Koncernens totala tillgångar ökade 7% till MSEK 43 886
cJV®QWXQSXFEOKVYRHEZEXXPMOZMHEQIHIPÁOEHI
IJXIVWXEVOOEWWEKIRIVIVMRK:EPYXEIǺIOXIVQMRWOEHI
tillgångarna med cirka 8%. Varulager och kundfordringar
QMRWOEHIMPSOEPZEPYXEJÁVN®QJÁVFEVEIRLIXIV

Rörelsekapital

Skattesats

7IWYPXEXTIVEOXMI*0

9XHIPRMRKTIVEOXMI*0

.RPÁWIRTIVEOXMI*0

ȶȴȮ

ȏȏȁ

ȶȍȉ

ȴȉȉ

ȍȏ

Årets resultat minskade
QIHȁ XMPP2*0ȍȏȦȉ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

Rörelsekapital netto minskade med 20% till MSEK 10 571
cN®QJÁVXQIHJÁVIK¯IRHI¯VZEVEZ VIPEXIVEXXMPP
ZEPYXE+ÁVN®QJÁVFEVEIRLIXIVSGLZEPYXENYWXIVEXQMRWOEHI
rörelsekapitalet med 7% med en minskning av både kund-

*Styrelsens förslag

*Styrelsens förslag

FÖRVALTNINGSBE R ÄT TE L SE
JSVHVMRKEVSGLZEVYPEKIV,IRSQWRMXXPMKXVÁVIPWIOETMXEPZEV
2*0c SQIRTVSGIRXERHIPEZMRX®OXIVRE
under de senaste 12 månaderna var det genomsnittliga
rörelsekapitalet 33.8% (34.4).

0ETMXEPSQW®XXRMRKWLEWXMKLIX
Kapitalomsättningshastigheten var 0.8 (1.0).
Omsättningshastigheten på sysselsatt kapital var 1.1 (1.4).

Avkastning på sysselsatt kapital och
avkastning på eget kapital
&ZOEWXRMRKT¯W]WWIPWEXXOETMXEPQMRWOEHIXMPP  
T¯ZIVOEXEZP®KVIVIWYPXEXSGLÁOEXW]WWIPWEXXOETMXEPJV®QWX
från en ökning av likvida medel.
*TMVSGWQ¯P®VEXXJÁVF®XXVEOETMXEPIǺIOXMZMXIXIRSGLQSXståndskraften. Investeringar och förvärv ska skapa mervärde.
&ZOEWXRMRKT¯W]WWIPWEXXOETMXEPP¯KOZEVT¯IRLÁKRMZ¯®ZIR
om det påverkades negativt av ökade likvida medel.
Avkastning på eget kapital var 22.7% (28.3).

ǼÁHIJV¯RJÁV®RHVMRKMVÁVIPWIOETMXEPZEV2*0 
främst på grund av minskade kundfordringar och varulager.
3IXXSMRZIWXIVMRKEVML]VIWQEWOMRIVYTTKMGOXMPP2*0
(-343). Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
uppgick till MSEK -507 (-486) och avyttringar till MSEK 84
3IXXSMRZIWXIVMRKEVMQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
YTTKMGOH®VJÁVXMPP2*0 XÁVVIMRZIWXIVMRKEVKNSVHIWMTVSHYOXMSRWERP®KKRMRKEVREM VIFVSSGL+EKIVWXEWEQX
M,EVPERH8I\EW9&.RZIWXIVMRKEVMMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEV
främst aktivering av utvecklingskostnader och investeringar i
.8W]WXIQYTTKMGOXMPP2*0 RIXXS

Förvärv och övriga investeringar
Ett (tre) förvärv och inga (två) avyttringar slutfördes under
¯VIXSGLIǺIOXIRT¯OEWWEǼÁHIXZEV2*0 WIRSX
SGL.RZIWXIVMRKEVMÁZVMKEǻRERWMIPPEXMPPK¯RKEVZEVTSWMXMZE
RIXXSQIH2*0 MROPYWMZIEZ]XXVMRKEVEZR¯KVE
OVIHMXTSVXJÁPNIVJV¯R+MRERGMEPSPYXMSRW

0EWWEJPÁHIJV¯RJMRERWMIVMRK

Operativt kassaflöde och investeringar
)IXSTIVEXMZEOEWWEǼÁHIXÁOEHIXMPP2*0
cJV®QWXT¯KVYRHEZIXXJÁVF®XXVEXOEWWEǼÁHIJV¯R
rörelsekapital.
3IXXSOEWWEǼÁHIJV¯RHIRPÁTERHIZIVOWEQLIXIRYTTKMGO
XMPP2*0 'IXEPXǻRERWRIXXSZEV2*0 
Betalda skatter uppgick till MSEK -1 800 (-2 157). Kassa-

Betald utdelning till aktieägare uppgick till MSEK -2 892
cSGLFIXEPHYXHIPRMRKXMPPMRRILEZYXERFIWX®QQERHI
MRǼ]XERHIXMPP2*0 XIVOÁTSGLJÁVW®PNRMRKEZIKRE
EOXMIVYTTKMGOXMPP2*0 RIXXSEPPXVIPEXIVEXXMPPW®Oring eller leverans av aktier till de långsiktiga incitamentsprogrammen som beskrivs i not 24. Förändring av räntebärande
skulder uppgick till MSEK 1 541 (-820).

Avkastning på sysselsatt kapital

Nettorörelsekapital

MSEK

MSEK

%

Ʊ, IRSQWRMXXPMKXW]WWIPWEXXOETMXEP
PMOZMHEQIHIP2*0
Ʊ, IRSQWRMXXPMKXW]WWIPWEXXOETMXEPI\OP
PMOZMHEQIHIP2*0
Ʊ&ZOEWXRMRKT¯W]WWIPWEXXOETMXEP

Operativt kassaflöde
%

Ʊ, IRSQWRMXXPMKXRIXXSVÁVIPWIOETMXEP2*0
Ʊ, IRSQWRMXXPMKXRIXXSVÁVIPWIOETMXEPMRX®OXIV

MSEK

Ʊ4TIVEXMZXOEWWEǼÁHI2*0

MJJVSVJÁVIȶȉȦȟ®VMRXISQV®OREHI
IRPMKX.+7ȦȰ

Avkastning på
sysselsatt kapital

ȶȦȮ

Epirocs mål är att förbättra
OETMXEPIǺIOXMZMXIXIRSGL
QSXWX¯RHWOVEJXIR.RZIWXIVMRKEV
SGLJÁVZ®VZWOEWOETEQIVZ®VHI
Avkastningen på sysselsatt kapital
ZEVT¯IRJSVXWEXXLÁKRMZ¯

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȍȍ

FÖRVALTNINGSBE R ÄT TE L SE
Medarbetare

Medelantal anställda
ȶȉȶȉ

EZXSXEPX

ȶȉȦȟ

EZXSXEPX

3SVHEQIVMOE
Sydamerika
Europa
– varav Sverige

ȶȉȏȶ
ȦȴȮȮ
ȏȰȮȏ
ƘƐőǒă

Ȧȍ
Ȧȉ
ȴȴ
ƟƟ

ȶȶȍȴ
ȦȏȮȰ
ȏȁȦȴ
ƘƐőăƇ

ȦȰ
Ȧȉ
ȴȏ
ƐƟƟƐ

Afrika/Mellanöstern
Asien/Australien

ȶȶȮȁ
ȴȰȏȦ

ȦȰ
ȶȰ

ȶȉȮȉ
ȴȮȁȰ

Ȧȏ
ȶȰ

ȦȏȉȦȶ

Ȧȉȉ

Ȧȏȴȟȁ

Ȧȉȉ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȏȉ
ȶȰ
ȦȰ
ȦȦ
Ȯ

ȴȮ
ȶȁ
ȦȰ
Ȧȶ
Ȯ

Ȧȉȉ

Ȧȉȉ

Totalt

2IHIPERXEPIXERWX®PPHEQMRWOEHIQIH XMPPc
c:MH¯VIXWWPYXZEVERXEPIXERWX®PPHEc c
*TMVSGERZ®RHIVI\XIVRTIVWSREPZMHWMHEREZHIRTIVQERIRXETIVWSREPIRJÁVEXXLERXIVEXMPPJ®PPMKEǼYOXYEXMSRIV
MIJXIVJV¯KER*\XIVRTIVWSREPEVFIXEVJV®QWXM*TMVSGW
XMPPZIVORMRKWSGLQSRXIVMRKWERP®KKRMRKEVQIRSGOW¯
MRSQJSVWORMRKSGLYXZIGOPMRK&RXEPIXOSRWYPXIVSGLI\XIVR
personal i koncernen uppgick till 1 109 (1 366) vid årets slut.
+ÁVN®QJÁVFEVEIRLIXIVQMRWOEHITIVWSREPWX]VOERQIH
N®QJÁVXQIHJÁVIK¯IRHI¯V

&RWX®PPHETIV]VOIWOEXIKSVM 

IVZMGI PSKMWXMOOIHNE
Produktion
Administration
2EVOREHWJÁVMRKJÁVW®PNRMRK WYTTSVX
Forskning & utveckling
Totalt

Andel anställda per region
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FÖRVALTNINGSBE R ÄT TE L SE

Presentation av Epirocs segment

Intäkter per segment

*UYMTQIRX IVZMGIT¯WMHSVREƳ
Tools & Attachments på sidorna 60–61

Ʊ*UYMTQIRX IVZMGI
Ʊ8SSPW &XXEGLQIRXW

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȍȮ

FÖRVALTNINGSBE R ÄT TE L SE

Equipment & Service
Equipment & Service erbjuder utrustning och lösningar för
bergborrning, mekanisk bergbrytning, bergförstärkning,
lastning och transport, ventilationssystem, prospekteringsFSVVRMRKSGLFSVVYXVYWXRMRKJÁVZEXXIRIRIVKMSPNESGLKEW
Segmentet tillhandahåller också relaterade reservdelar
samt service och lösningar för automatisering och
MRXIVSTIVEFMPMXIX

ȶȉȶȉMWEQQERHVEK

Marknadsutveckling och orderingång
Kundernas efterfrågan på Epirocs utrustning påverkades
av Covid-19-pandemin främst under andra kvartalet när
kunderna var försiktiga med att fatta investeringsbeslut.
Under andra halvåret 2020 förbättrades efterfrågan när
kunderna fattade beslut om att investera. Efterfrågan på
service påverkades negativt av lägre aktivitet som berodde
på restriktioner. Men det strukturerade arbetet med serviGITVSHYOXIVSGLQIHQEVOREHWSGLW®PNEOXMZMXIXIVWXÁHHI
serviceverksamheten.
.RZIWXIVMRKEVKNSVHIWMMRRSZEXMSRJÁVEXXWX®VOEIVFNYHERHIXMQEVOREHWR®VZEVSSGLERP®KKRMRKEVJÁVWIVZMGISGLM
tillverkning.

Orderingång, intäkter
och book to bill
MSEK

4VHIVMRK¯RKIRJÁV*UYMTQIRX IVZMGIZEV2*0c
ZMPOIXQSXWZEVEV SVKERMWOXMPPZ®\X:EPYXEIǺIOXIV
hade en negativ påverkan på orderingången med 7%.
Orderingången för utrustning minskade med 8% till
2*0 ZMPOIXQSXWZEVEVIRSVKERMWOQMRWORMRK
T¯ )IRRIKEXMZET¯ZIVOEREZZEPYXEIǺIOXIVZEV ,ISKVEǻWOXÁOEHISVHIVMRK¯RKIRJÁVYXVYWXRMRKM&JVMOE2IPPERÁWXIVRQIRQMRWOEHIMEPPEERHVEVIKMSRIV
4VHIVMRK¯RKIRJÁVWIVZMGILEHIIRSVKERMWOXMPPZ®\XT¯ 
4VHIVMRK¯RKIRQMRWOEHIQIH XMPP2*0 c
T¯KVYRHEZRIKEXMZT¯ZIVOEREZZEPYXET¯ ,ISKVEǻWOXÁOEHISVHIVMRK¯RKIRJÁVWIVZMGIMEPPEVIKMSRIVYXSQ
3SVHEQIVMOE

Intäkter
.RX®OXIVREQMRWOEHIQIH XMPP2*0 ZMPOIX
motsvarar en organisk minskning på 4%. Valutor hade en negaXMZIǺIOXT¯ .RX®OXIVREJÁVYXVYWXRMRKQMRWOEHIQIH XMPP
2*0 ZMPOIXQSXWZEVEVIRSVKERMWOQMRWORMRK
på 13%. Intäkterna för service minskade med 3% till MSEK
c ZMPOIXQSXWZEVEVIRSVKERMWOXMPPZ®\XT¯ 
Book to bill (orderingång i förhållande till intäkter) var 101%
(95). Service stod för 58% (54) av segmentets intäkter.

Rörelseresultat och
rörelsemarginal
%

Ʊ4VHIVMRK¯RK2*0
Ʊ.RX®OXIV2*0
Ʊ'SSOXSFMPP

MSEK

Ʊ7ÁVIPWIVIWYPXEX2*0
Ʊ7ÁVIPWIQEVKMREP
Ʊ/YWXIVEHVÁVIPWIQEVKMREP

4VHIVMRK¯RK2*0

.RX®OXIV2*0

ȶȮȶȍȶ

ȶȰȟȶȮ

7ÁVIPWIVIWYPXEX2*0

Rörelsemarginal

ȰȰȴȟ

ȶȏȮ

ȏ YRHIVȶȉȶȉ

ȍȁ

Ȧȉ YRHIVȶȉȶȉ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

Intäkter per
geografiskt område
%

Ʊ3SVHEQIVMOE
Ʊ*YVSTE
Ʊ& WMIR
Australien

Ʊ]HEQIVMOE
Ʊ&JVMOE
Mellanöstern

Ett förvärv slutfördes
YRHIV
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+ÁVW®PNRMRKWFV]KKE
Utrustning
Orderingång
2*0Ɗ

ȶȉȦȟ
Organisk
Valuta
Struktur och övrigt

Service

Intäkter Orderingång
2*0Ɗ
2*0Ɗ

Intäkter
2*0Ɗ

Ȧȶȴȍȍ

ȦȴȁȰȦ

ȦȰȦȍȏ

ȦȰȉȴȉ

ȶ
Ȱ
ȉ

Ȧȴ
ȍ
ȉ

Ȯ
ȁ
ȉ

ȍ
ȁ
ȉ

Totalt

ȁ

Ȧȁ

Ȧ

ȴ

ȶȉȶȉ

ȦȦȴȶȰ

ȦȦȴȁȶ

ȦȍȟȶȰ

Ȧȍȍȏȍ

JV®QWXMRSQJSOYWSQV¯HIRWSQEYXSQEXMSRHMKMXEPMWIVMRK
SGLIPIOXVMǻIVMRKMEYXSQEXMSRWGIRXIVSGLT¯WIVZMGISGL
produktionsanläggningar. Kontrolltorn som visar Epirocs
digitaliseringslösningar invigdes vid Epirocs anläggningar
M]HEJVMOESGL0MREJÁVYXSQHIWSQVIHERLEVIXEFPIVEXW
MZIVMKI(LMPISGL&YWXVEPMIR0SRGIVRIRLEVEYXSQEtionscenter i alla regioner i världen.
*ǺIOXMZMXIXWMRMXMEXMZMQTPIQIRXIVEHIWT¯EPPEIRLIXIVVYRX
om i världen och inkluderade omstruktureringsåtgärder.
Tillverkningen av utrustning för blockstensindustrin i Bagnolo
M.XEPMIROSRWSPMHIVEHIWXMPPHIRFIǻRXPMKETVSHYOXMSRWERP®KKRMRKIRM3EWLMOM.RHMIR7MOXEHIMRWEXWIVERTEWWEHIXMPPZIVOningskapaciteten till efterfrågan.

+ÁVW®PNRMRKWSGLVIWYPXEXFV]KKE

ȶȉȦȟ
Organisk
Valuta
Struktur och övrigt

Orderingång
2*0Ɗ

Intäkter
2*0Ɗ

Rörelseresultat
2*0Ɗ

Marginal,
ƊTT

ȶȁȍȉȟ

ȶȟȁȟȦ

Ȯȏȴȍ

ȶȏȟ

ȴ
Ȯ
ȉ

ȏ
Ȱ
ȉ

ȍȶȍ
ȶȶȦ
ȍȦ

ȉȟ
ȉȟ
ȉȶ

Totalt

ȏ

Ȧȉ

ȮȟȮ

ȉȶ

ȶȉȶȉ

ȶȮȶȍȶ

ȶȰȟȶȮ

ȰȰȴȟ

ȶȏȮ

Rörelseresultat och rörelsemarginal
7ÁVIPWIVIWYPXEXIXQMRWOEHIQIH XMPP2*0 
MROPYWMZISQWXVYOXYVIVMRKWOSWXREHIVVIPEXIVEHIXMPPIǺIOtivitetsförbättringar på MSEK -84 (-28). Rörelseresultatet
påverkades negativt främst av lägre volymer och valuta.
7ÁVIPWIQEVKMREPIRQMRWOEHIXMPP  RIKEXMZX
T¯ZIVOEHEZZSP]QSGLEZSQWXVYOXYVIVMRKWOSWXREHIVQIR
TSWMXMZXT¯ZIVOEHEZMRX®OXWQM\SGLZEPYXEIǺIOXIV/YWXIVEXJÁV
omstruktureringskostnader var rörelsemarginalen 25.0% (25.0).

Affärs- och organisationsutveckling
2IVVIWYVWIVEHHIVEHIWJÁVEXXWXÁHNEWIVZMGIZIVOWEQLIXIR
SGLOYRHTVSNIOXSGLJÁVW®PNRMRKWSVKERMWEXMSRIRWX®VOXIW
]XXIVPMKEVI.RZIWXIVMRKEVKNSVHIWMJSVWORMRKSGLYXZIGOPMRK

Förvärv
*UYMTQIRX IVZMGIWPYXJÁVHIJÁVZ®VZIXEZ.XEPTEVXWIRHMWXVMFYXÁVEZVIWIVZHIPEVQIHW®XIM.XEPMIRMEYKYWXMWIRSX
*XXEZXEPXIGOREHIWMHIGIQFIVSQEXXJÁVZ®VZE2MRI75
IXXQNYOZEVYJÁVIXEKWSQWTIGMEPMWIVEXWMKT¯EXXÁOETVSHYOXMZMXIXIRJÁVKVYZSVKIRSQMRXIKVIVEHTPERIVMRKYXJÁVERHI
och analys. Företaget hade intäkter på MSEK 135 under de
Q¯REHIVWSQEZWPYXEHIWHIRNYRMSGLGMVOE
medarbetare. Förvärvet planeras vara slutfört under första
halvåret 2021.

Innovationer
+PIVER]ETVSHYOXIVSGLPÁWRMRKEVPERWIVEHIWYRHIV¯VIX
bland annat:
• En rotationsborrigg för stenbrott och mindre gruvor.
• *RQSFMPO®VRFSVVRMRKWVMKKJÁVOV®ZERHIYRHIVNSVHMWO
verksamhet.
• Ett serviceavtal där kunderna kan utveckla en skräddarsydd
underhållsplan genom att analysera maskindata.
• En programuppdatering till det framgångsrika Rig Control
System med en rad förbättringar.
• Epiroc presenterade också tillsammans med sprängmedelsleverantören Orica ett halvautomatiskt leveranssysXIQJÁVWTV®RK®QRIRJÁVYRHIVNSVHWETTPMOEXMSRIV

9XVYWXRMRKW®PNWEZJÁVW®PNRMRKWXIORMOIVQIHWXEVO
OYRWOETSQXMPP®QTRMRKEVSGLWIVZMGIXIORMOIVWXÁHNIV
kunder runt om i världen med att uppnå ökad
TVSHYOXMZMXIXSGLJÁVF®XXVEHL¯PPFEVLIX
*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȍȟ
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Tools & Attachments

förändringar påverkade intäkterna negativt med 6% respektive 2%. Book to bill var 102% (100).

Tools & Attachments utvecklar, tillverkar och marknadsför
verktyg för bergborrning och hydrauliska tillbehör och tillLERHEL¯PPIV®ZIRVIPEXIVEHWIVZMGI5VSHYOXIVREERZ®RHW
för bergbrytning, gruvdrift, anläggning, demolering och
¯XIVZMRRMRK

Rörelseresultat och rörelsemarginal

ȶȉȶȉMWEQQERHVEK

Marknadsutveckling och orderingång
Aktiviteten inom både infrastruktur- och gruvindustrin
påverkades negativt av restriktionerna som vidtogs på grund
av Covid-19-pandemin. Beroende på restriktioner varierade
orderingången betydligt mellan olika länder.
Orderingången minskade med 15% till MSEK 9 185
cZMPOIXQSXWZEVEVIRSVKERMWOQMRWORMRKT¯ :EPYXE
och strukturförändringar påverkade orderingången negativt
med 6% respektive 2%. Både hydrauliska verktyg och bergborrverktyg hade en organisk minskning av orderingången.
,ISKVEǻWOXQMRWOEHISVHIVMRK¯RKIRMEPPEVIKMSRIV

7ÁVIPWIVIWYPXEXIXQMRWOEHIXMPP2*0 MROPYWMZI
SQWXVYOXYVIVMRKWOSWXREHIVVIPEXIVEHIXMPPIǺIOXMZMXIXWJÁVbättringar på MSEK -104 (-196). Rörelseresultatet påverkades
RIKEXMZXJV®QWXEZP®KVIZSP]QIVSGLZEPYXEQIRWXÁHHIW
av kostnadsbesparingar. Omstruktureringskostnaderna
ZEVP®KVIN®QJÁVXQIHJÁVIK¯IRHI¯V7ÁVIPWIQEVKMREPIR
var 12.2% (11.6). Justerat för omstruktureringskostnader var
VÁVIPWIQEVKMREPIR  TSWMXMZXT¯ZIVOEHEZIǺIOXMZMseringsåtgärder och negativt påverkad av lägre volym.

+ÁVW®PNRMRKWSGLVIWYPXEXFV]KKE
Orderingång
2*0Ɗ

Intäkter
2*0Ɗ

Rörelseresultat
2*0Ɗ

ȦȉȮȰȁ

ȦȉȮȟȟ

Ȧȶȍȶ

ȦȦȰ

Ȯ
Ȱ
ȶ

ȁ
Ȱ
ȶ

Ȧȍȶ
Ȧȏȴ
Ȧȏȉ

ȉȮ
ȉȮ
ȶȉ

ȶȉȦȟ
Organisk
Valuta
Struktur och övrigt

Marginal,
ƊTT

Intäkter

Totalt

Ȧȍ

ȦȰ

Ȧȍȍ

ȉȰ

.RX®OXIVREÁOEHIQIH XMPP2*0 ZMPOIX
motsvarar en organisk minskning på 8%. Valuta och struktur-

ȶȉȶȉ

ȟȦȁȍ

ȟȉȶȏ

ȦȉȟȮ

Ȧȶȶ

Orderingång, intäkter
och book to bill

Intäkter per geografiskt
område

MSEK

Rörelseresultat
och rörelsemarginal
%

Ʊ4VHIVMRK¯RK2*0
Ʊ.RX®OXIV2*0
Ʊ'SSOXSFMPP

MSEK

Ʊ7ÁVIPWIVIWYPXEX2*0
Ʊ7ÁVIPWIQEVKMREP
Ʊ/YWXIVEHVÁVIPWIQEVKMREP

4VHIVMRK¯RK2*0

.RX®OXIV2*0

ȟȦȁȍ

ȟȉȶȏ

7ÁVIPWIVIWYPXEX2*0

Rörelsemarginal

ȦȉȟȮ

Ȧȶȶ

Ȧȍ YRHIVȶȉȶȉ

Ȱȉ

ȦȰ YRHIVȶȉȶȉ
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%

Ʊ3SVHEQIVMOE
Ʊ*YVSTE
Ʊ& WMIR
Australien

Ʊ]HEQIVMOE
Ʊ&JVMOE
Mellanöstern
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Affärs- och organisationsutveckling
*ǺIOXMZMWIVMRKW¯XK®VHIVMQTPIQIRXIVEHIWMRSQEPPEIRLIXIV
runt om i världen. Produktionen av verktyg för prospekteringsborrning i Kanada konsoliderades och produktionen
Ǽ]XXEHIWJV¯R3SVXL'E]XMPP2SRXV³EPZMPOIXT¯ZIVOEHIGMVOE
QIHEVFIXEVIM3SVXL'E].WPYXIXEZWX®RKHIWIR
fabrik som tillverkade handhållen bergborrutrustning och
verktyg i Shandong i Kina.

Innovationer

• En premiumborrkrona som kraftigt förbättrar borrproduktiviteten genom längre livslängd för borrkronan och
snabbare borrning.
• *XXYXÁOEXIVFNYHERHIEZL]HVEYPLEQQEVIJÁVXYRRIPXMPP®QTRMRKEVQIHJYROXMSRIVWSQJÁVP®RKHPMZWP®RKHXSXEPE
kostnadsminskningar och energiåtervinning.
• *XXR]XXVÁVFSVVRMRKWW]WXIQJV®QWXJÁVTVSHYOXMSRWFSVVRMRK
YRHIVNSVH)IXIVFNYHIVJYROXMSRIVWSQP®RKVIPMZWP®RKH
VEOEVISGLHNYTEVIFSVVRMRKSGLQÁNPMKKÁVF®XXVI
serviceplanering.

+PIVER]ETVSHYOXIVSGLPÁWRMRKEVPERWIVEHIWYRHIV¯VIX
bland annat:
• *RJN®VVÁZIVZEORMRKWIRLIXJÁVL]HVEYPMWOEXMPPFILÁVWSQ
hydraulhammare och rotationsfräsar som spårar plats
SGLHVMJXXMHJÁVEXXJÁVF®XXVEIǺIOXMZMXIXIRSGLW®OIVLIXIR

Med den nya premiumborrkronan Epsilon²
kommer yrkesverksamma inom gruvdrift i
dagbrott och anläggning att kunna borra upp till
Ȧȉȉ P®RKVIMRRERFSVVOVSRERFILÁZIVOEWWIVEW

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȰȦ
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Moderbolaget
Epiroc AB är Moderbolag i Epiroc-koncernen och har sitt
LYZYHOSRXSVM3EGOEZIVMKI:IVOWEQLIXIRSQJEXXEV
EHQMRMWXVEXMZEJYROXMSRIVJÁVOSRGIVRIR

Resultat
Rörelseförlusten var MSEK -110 (-167). Resultat före skatt
uppgick till MSEK 3 336 (3 707). Årets resultat uppgick till
MSEK 2 634 (2 935).

Finansiering
Totala tillgångar uppgick till MSEK 59 300 (57 122) vid årets
WPYX7®RXIF®VERHIWOYPHIVI\OPYWMZIIVW®XXRMRKEVIJXIV
EZWPYXEHERWX®PPRMRK TIRWMSRIVYTTKMGOXMPP2*0
(6 029). Andelen eget kapital var 86% (89) av de totala
tillgångarna och fritt eget kapital uppgick till MSEK 50 397
(50 277).

Medarbetare
Medelantalet anställda var 41 (44).

Ersättningar
5VMRGMTIVJÁVIVW®XXRMRKEVEVZSHIRSGLÁZVMKEIVW®XXRMRKEVXMPP
WX]VIPWI:)SGLOSRGIVRGLIJSGLÁZVMKEQIHPIQQEVMOSRGIVRPIHRMRKIRÁZVMKEYTTKMJXIVSGLVMOXPMRNIVJÁVIVW®XXRMRKEV
och förmåner till koncernledningen godkända av årsstämman redovisas i not 5.

Finansiella risker, risker och osäkerhetsfaktorer
*TMVSGI\TSRIVEWJÁVZEPYXEVMWOIVV®RXIVMWOIVSGLERHVEǻRERsiella risker. Epiroc har antagit en policy för kontroll
EZHIǻRERWMIPPEVMWOIVWSQ*TMVSG&'SGLOSRGIVRIRI\TSRIVEWJÁV*XXYXWOSXXJÁVǻRERWMIPPVMWOLERXIVMRKWEQQERXV®der regelbundet för att fatta beslut om hantering av dessa
VMWOIVI®ZIRWMHSVREƳSGLRSX

Aktier och aktiekapital
Vid årets slut uppgick Epiroc AB:s aktiekapital till MSEK 500
(500). Det totala antalet aktier utgivna i Epiroc uppgick till
ZEVEZ&EOXMIVSGL
'EOXMIV+ÁVQIVMRJSVQEXMSRWIRSX

Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram
*TMVSGWWX]VIPWILEVFIQ]RHMKEXWEXXOÁTEÁZIVP¯XESGLW®PNE
bolagets egna aktier i samband med Epirocs prestationsbaserade personaloptionsprogram. I slutet av 2020 innehade
Epiroc 7 814 213 A-aktier.
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2021 ett liknande prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram
som under tidigare år. Se not 20 och 24.

Vinstdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning
SQ*0 TIVEOXMIZMPOIXQSXWZEVEVXSXEPX2*0
c 9XHIPRMRKIRJÁVIWP¯WFIXEPEWYXMXZ¯PMOEHIPEV
den första med avstämningsdag den 30 april 2021 och den
andra med avstämningsdag den 28 oktober 2021. Styrelsen
föreslår även att kvarstående vinstmedel balanseras i ny
räkning enligt tabellen till höger.

Ȱȶ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

SEK

Balanserade vinstmedel inkl.
fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa
Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel
HMWTSRIVEWIRPMKXJÁPNERHI
Till aktieägarna
IRYXHIPRMRKSQ*0ȶȍȉTIVEOXMI
IRMRPÁWIREZEOXMIVSQ*0ȴȉȉTIVEOXMI
Att balanseras i ny räkning
Summa

ȏȮȮȰȴȴȮȏȏȏȦ
ȶȰȴȴȁȰȍȴȁȮ
ȍȉȴȟȮȶȴȟȁȶȁ

ȴȉȦȏȁȦȦȶȶȍ
ȴȰȦȮȮȮȴȏȮȉ
ȏȴȮȰȏȰȍȍȦȴȴ
ȍȉȴȟȮȶȴȟȁȶȁ

Automatiskt inlösenförfarande av aktier
*TMVSGLEVKIRIVIVEXFIX]HERHISTIVEXMZEOEWWEǼÁHIR
T¯WIREVI¯VSGLOSRGIVRIRWǻRERWMIPPEWX®PPRMRK®VWXEVO
Styrelsen föreslår därför ett automatiskt inlösenförfarande
EZEOXMIVZEVMKIRSQZEVNIEOXMIHIPEWYTTMIRSVHMREVMIEOXMI
och en inlösenaktie. Inlösenaktien löses därefter automatiskt
in för SEK 3.00 per aktie. Detta motsvarar en totalsumma på
MSEK 3 618. Den föreslagna preliminära avstämningsdagen
JÁVYTTHIPRMRKIRMEOXMIVRE®VHIRQEN'IXEPRMRKIR
EZMRPÁWIREOXMIVREJÁVYXWEXXKSHO®RRERHIFIV®OREWWOI
OVMRKHIRNYRM
I kombination med den föreslagna ordinarie utdelningen
OSQQIVEOXMI®KEVREEXXJ¯*0TIVEOXMIZMPOIXQSXWZErar MSEK 6 633.
Det totala beloppet som utskiftas beror på det totala
antalet aktier som ägs av Epiroc vid datumen för utdelning
och uppdelning i inlösenaktier.

Styrelsens redogörelse för den föreslagna vinstdispositionen och det automatiska inlösenförfarandet av aktier
X]VIPWIRKÁVL®VQIHJÁPNERHIYXXEPERHIMIRPMKLIXQIHOETMXIPWX]GOIMEOXMIFSPEKWPEKIRX]VIPWIRRSXIVEVEXXHIX
OSQQIVEXXǻRREWJYPPWX®RHMKX®GORMRKJÁVFSPEKIXWFYRHRE
kapital.
Styrelsen gör bedömningen att bolagets och koncernens
eget kapital efter utdelning till aktieägare kommer att uppJ]PPEHIOVEZWSQZIVOWEQLIXIRWEVXSQJEXXRMRKSGLVMWOIV
ställer. Styrelsen anser vidare att åtgärderna är försvarliga
mot bakgrund av bolagets och koncernens konsolideringsFILSZPMOZMHMXIXSGLWX®PPRMRKMÁZVMKX
Utdelningen antas inte utgöra någon risk för bolagets
eller koncernens förmåga att uppfylla sina kortfristiga
eller långfristiga betalningsförpliktelser och inte heller för
bolagets förmåga att göra nödvändiga investeringar. Detta
återspeglas i att styrelsen anser att den föreslagna utdelningen är förenlig med bestämmelserna i aktiebolagslagens
OETMXIPjTYROXƳ

Hållbarhetsredovisning
Epiroc har upprättat en hållbarhetsredovisning enligt
,PSFEP7ITSVXMRK.RMXMEXMZIW ,7.VMOXPMRNIV-¯PPFEVLIXW
redovisningen har upprättats för att uppfylla kraven
MIRPMKLIXQIHVWVIHSZMWRMRKWPEKIRWWN®XXIOETMXIP
TEVEKVEJȦȦ-¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKIRWSQJEXXRMRK
SGLMRRIL¯PPJVEQK¯VT¯WMHERȦȴȁ
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Fem år i sammandrag
MSEK

ȶȉȦȰȦ

ȶȉȦȮȦ

ȶȉȦȁ

ȶȉȦȟ

ȶȉȶȉ

Orderingång, intäkter och resultat
Orderingång
Intäkter
4VKERMWOJÁV®RHVMRK
EBITDA
EBITDA-marginal, %
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %
Justerad rörelsemarginalȶ
/YWXIVEHVÁVIPWIQEVKMREP ȶ
Finansnetto
– varav räntenetto
Resultat före skatt
Vinstmarginal, %
Inkomstskatter
Skattesats, %
Årets resultat
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Medarbetare
&RXEPERWX®PPHETIVMSHIRWWPYX
*\XVEEVFIXWWX]VOETIVMSHIRWWPYX
Medelantal anställda
.RX®OXIVTIVERWX®PPH0*0
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ȦȦȮȏȟ
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ȶȁȴȮ

Ȧȴȁȏȉ
ȦȦȉȟ
ȦȏȉȦȶ
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Kassaflöde
3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RHIRPÁTERHIZIVOWEQLIXIR
3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RMRZIWXIVMRKWZIVOWEQLIXIR
Förvärv och avyttringar av dotterföretag
ZVMKENYWXIVMRKEVȴ
Operativt kassaflöde
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Förändring av rörelsekapital
ORMRKEZL]VIWQEWOMRIV
+ÁVW®PNRMRKEZL]VIWQEWOMRIV
3IXXSMRZIWXIVMRKEVML]VIWQEWOMRIV
ƳM EZMRX®OXIV
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
3IXXSMRZIWXIVMRKEVMQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
ƳM EZMRX®OXIV
Investeringar i immateriella tillgångar
+ÁVW®PNRMRK¯XIVOÁTIKREEOXMIV
Balansräkning
Summa tillgångar
,IRSQWRMXXPMKXW]WWIPWEXXOETMXEP
Omsättningshastighet sysselsatt kapital
&ZOEWXRMRKT¯W]WWIPWEXXOETMXEPȦȶQ¯REHIV 
3IXXSWOYPH
3IXXSWOYPH*'.8)&
Summa eget kapital
OYPHW®XXRMRKWKVEHTIVMSHIRWWPYX
SPMHMXIXTIVMSHIRWWPYX
&ZOEWXRMRKT¯IKIXOETMXEPȦȶQ¯REHIV 
,IRSQWRMXXPMKXRIXXSVÁVIPWIOETMXEP
,IRSQWRMXXPMKXRIXXSVÁVIPWIOETMXEPMRX®OXIV

Ȧ +MRERWMIPPEVETTSVXIVJÁVIȶȉȦȁ®VWEQQERWPEKREIRSXȦMVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȦȁ
ȶ/YWXIVEXJÁVOSWXREHIVJÁVWTPMXXIRJV¯R&XPEW(STGSJVEQXMPPȶȉȦȁSGLJÁVN®QJÁVIPWIWXÁVERHITSWXIVMROPYWMZIJÁV®RHVMRKMavsättning för aktierelaterade långsiktiga
incitamentsprogram.
ȴ9RHIVȶȉȦȰƳȶȉȦȮJV®QWXJÁV®RHVMRKEVMGEWLTSSPQIH&XPEW(STGSSGLZEPYXEW®OVMRKEZP¯R9RHIVȶȉȦȁȶȉȦȟSGLȶȉȶȉJV®QWXZEPYXEW®OVMRKEVEZP¯RSGLEZ]XXVMRK
EZ+MRERGMEPSPYXMSRWTSVXJÁPNIV
 +MRERWMIPPEHIJMRMXMSRIVJMRRWT¯WMHERȦȴȏ&PXIVREXMZER]GOIPXEPJMRRWTVIWIRXIVEHIMVETTSVXIRIJXIVWSQHIFIHÁQWZEVEZMOXMKEOSQTPIXXIVERHIQ¯XXJÁVFSPEKIXW
utveckling. Vidare information om hur dessa mått har beräknats finns också på hemsidan
[[[ITMVSGKVSYTGSQWIMRZIWXSVWJMRERGMEPTYFPMGEXMSRW
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Bolagsstyrningsrapport
Epirocs bolagsstyrning är utformad för att stödja koncernens långsiktiga
strategi för lönsam tillväxt och upprätthålla förtroendet bland intressenter,
W¯WSQEOXMI®KEVIOYRHIVEǺ®VWTEVXRIVWOETMXEPQEVOREHIVWEQL®PPIX
och medarbetare.
Bolagsstyrning avser system för beslutsfattande genom
vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar koncernen.
Följande avsnitt innehåller information om bolagsstyrningen
inom Epiroc. Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm tilllämpar Epiroc reglerna i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Epirocs bolagsordning, Nasdaq Stockholms regelverk
för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
samt andra svenska och utländska lagar och förordningar,
i förekommande fall. Koden gäller alla svenska bolag vars
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad
i Sverige och bygger på principen om att följa eller förklara.
Det innebär att Epiroc inte behöver tillämpa varje regel i
Koden hela tiden, utan kan välja alternativa lösningar, som
anses stämma bättre överens med omständigheterna, förutsatt att Epiroc öppet offentliggör alla sådana avvikelser,
beskriver den alternativa lösningen och anger orsaken till
avvikelsen. Epiroc rapporterar inga avvikelser från Koden för
räkenskapsåret. Revisorns redogörelse avseende
HIRREVETTSVXJMRRWT¯WMHSVREȦȴȍȦȴȮ
Mer information om bolagsstyrning finns på
www.epirocgroup.com/se

Bolagsstyrningsstruktur
I följande avsnitt beskrivs styrningsstrukturen inom Epiroc och
hur bolagsstyrning skapar ett ramverk för regler och förordningar, ansvarsområden, processer och rutiner som effektivt
skyddar aktieägarnas och andra partners intressen genom
att minimera riskerna och skapa goda förutsättningar för en
stabil expansion av Epirocs verksamhet.

Aktieägare
:MH¯VIXWWPYXȶȉȶȉYTTKMGOHIXXSXEPEERXEPIXEOXMI®KEVIXMPP
ȰȮcȦȰȶ ȮȉcȮȦȮ&RHIPIRYXP®RHWOX®KERHIZEVȍȴȏ  ȍȶȮEZ
ERXEPIXYXIWX¯IRHIEOXMIV*REOXMI®KEVI.RZIWXSV&'®KHI
ȦȮȦ EZEOXMIVRESGLȶȶȮ EZVÁWXIVREZMH¯VIXWWPYX2IV
information om bolagets aktier och aktieägare finns i avsnittet
ƹ*TMVSGEOXMIRƹWIWMHSVREȦȏȰȦȏȮ

Årsstämma
Årsstämman är Epirocs högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt. Kallelse till bolagsstämma publiceras
på koncernens webbsida och offentliggörs i Post- och Inrikes
Tidningar. Information om kallelsen ska samtidigt publiceras
i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Årsstämman
beslutar i frågor som till exempel godkännandet av Epirocs
årsredovisning, disposition av bolagets vinst samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Årsstämman väljer också
styrelseledamöter och revisor, röstar om arvoden till styrelsen och revisorer samt beslutar om riktlinjer för fastställande
av löner och andra ersättningar till VD och koncernledningen.
Årsstämman beslutar också om instruktioner till valberedRMRKIRSGLYXWIVHIWWPIHEQÁXIV&OXMI®KEVIWSQHIPXEVM¯VWstämman kan också ställa frågor om koncernens verksamhet.
Beslut som fattas vid en bolagsstämma lämnas ut efter stämman i ett pressmeddelande och mötesprotokollet publiceras
på Epirocs webbsida.
VWWX®QQERȶȉȶȦOSQQIVEXXL¯PPEWHIRȶȁETVMPM3EGOE
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Valberedning
Valberedningens huvuduppgift är att föreslå styrelseledamöter och revisorer, arvodet för dessa personer samt lämna
ett förslag till ordförande vid årsstämman. Valberedningens
anvisningar anger att den, utöver styrelsens ordförande, ska
bestå av en företrädare för var och en av de fyra aktieägare
som kontrollerar det största antalet röster och som vill utse
en företrädare. Valberedningens sammansättning baseras
T¯®KEVWXEXMWXMOHIRWMWXEHEKIRJÁVLERHIPMEYKYWXMȶȉȶȉSGL
det finns en mekanism som hanterar ägarförändringar som
uppstår före årsstämman. Förslagen och valberedningens
yttrande kommer att publiceras senast tillsammans med kalPIPWIRXMPP¯VWWX®QQERȶȉȶȦ
Valberedningen ska utföra sina uppgifter i enlighet med
svensk kod för bolagsstyrning och särskilt beakta kraven på
bredd och mångsidighet hos de utsedda styrelseledamöternas kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen
har i sin utvärdering av styrelsens sammansättning tagit hänsyn till mångfald, självständighet och könsfördelning.
I enlighet med instruktionerna på Epirocs webbsida är aktieägarna välkomna att lägga fram förslag och yttranden till
ZEPFIVIHRMRKIR&OXMI®KEVIWSQZMPPP®QREMRJÁVWPEKOERKÁVE
det genom e-post till valberedningens sekreterare, nominations@epiroc.com eller genom att skriva till Jörgen Ekelöw,
*TMVSG&''S\ȏȉȦȍȦȴȦȉȏ3EGOE
+ÁPNERHIVITVIWIRXERXIVJÁV*TMVSG&'WEOXMI®KEVIYXKÁV
tillsammans med styrelsens ordförande, Ronnie Leten, valbeVIHRMRKIRMRJÁV¯VWWX®QQERȶȉȶȦ
• 5IXVE-IHIRKVERƳ.RZIWXSV&' SVHJÁVERHI
• 2MOEIP;MFIVKƳ&PIGXE
• Helen Fasth Gillstedt – Handelsbanken fonder
• /ER&RHIVWWSRƳ[IHFERO7SFYVJSRHIV

Styrelsen
Styrelsen är Epirocs högsta beslutande organ efter årsstämman. Styrelsen ansvarar för organisationen av koncernen
och förvaltningen av koncernens angelägenheter. Styrelsens
uppgifter är att anta strategier, affärsplaner, delårsrapporter,
bokslutsrapporter, årsbokslut och vissa instruktioner, policyer och riktlinjer. Styrelsen är också skyldig att övervaka
den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen
och identifiera vilka positiva och negativa hållbarhetseffekter
företaget har på samhället, årligen rapportera om företagets
hållbarhetsutveckling, säkerställa kvaliteten på den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt utvärdera verksamheten utifrån de mål och riktlinjer som fastställts
EZWX]VIPWIR&RHVEQ¯P®VEXXFIWPYXESQOSRGIVRIRWWXÁVVI
investeringar, förvärv och avyttringar samt andra förändringar i organisationen och verksamheten. Styrelsen antar
instruktioner för styrelsens utskott samt en instruktion för
VD och koncernchef, liksom en instruktion för den finansiella
rapporteringen.
Styrelsens arbete följer en skriftlig arbetsordning för att
säkerställa att styrelsen får information om alla frågor
och att alla aspekter av koncernens verksamhet som
rör styrelsen behandlas.
Styrelsen har tre styrelseutskott som en del i arbetet med att
WX®VOEIJJIOXMZMXIXIRMZMWWEJV¯KSVIXXIVW®XXRMRKWYXWOSXXIXX
revisionsutskott och ett återköpsutskott. Utskotten har en förberedande och administrativ roll och ledamöterna utses för
ett år i taget vid det konstituerande styrelsesammanträdet.
Utskottens arbete och befogenheter regleras av utskottsinstruktionerna, som fastställs årligen.

Sammansättning
Styrelseledamöterna, utom arbetstagarrepresentanterna,
utses årligen av årsstämman för tiden fram till slutet av nästa
årsstämma. Enligt koncernens bolagsordning ska de styrelseledamöter som utses av årsstämman bestå av minst sex
och högst tolv ledamöter. Förutom VD och koncernchefen,
arbetstagarrepresentanterna och deras suppleanter är ingen
EZWX]VIPWIPIHEQÁXIVREERWX®PPHMOSRGIVRIR&ZHIMGOIZIVOställande styrelseledamöter som har utsetts av årsstämman
är tre kvinnor och sex män. Styrelseledamöterna presenteras
T¯WMHSVREȰȁƳȰȟ
Ordföranden leder arbetet, ansvarar för att styrelsens arbete
utförs effektivt och att styrelsen fullgör sina förpliktelser
enligt gällande lagar och förordningar. Ordföranden ska
övervaka styrelsens arbete och förbereda och leda sammanträdena. Ordföranden ansvarar också för att styrelsen årligen
utvärderar sitt arbete och alltid får den information som den
behöver för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Ordföranden
företräder styrelsen i förhållande till Epirocs aktieägare.

Styrelsens arbete
För att fullgöra sin uppgift följer styrelsens arbete en årlig
cykel. I början av året behandlar styrelsen bokslutskommunikén och årsredovisningen samt frågor som ska lämnas till
årsstämman. Styrelsen ska varje år gå igenom koncernens
strategiska inriktning samt affärsplanen och målen för det
kommande året. Koncernens huvudrevisor gör också en
presentation av den årliga revisionen. Varje kvartal granskar
styrelsen koncernens resultat och delårsrapporter. Ett konstituerande styrelsemöte hålls i samband med årsstämman
där ledamöterna i styrelsens utskott utses och frågor som
rätten att teckna företagets firma beslutas. Verksamhetspresentationer och/eller presentationer av vissa frågor sker
normalt vid styrelsesammanträden. Styrelsen utvärderar VD
och koncernchefens prestation och följer även upp hur uppförandekoden efterlevs under året.
X]VIPWIRLÁPP¯XXEWX]VIPWIWEQQERXV®HIRYRHIVȶȉȶȉMROPYsive det konstituerande sammanträdet samt två per capsulam-sammanträden. Närvaron vid styrelsesammanträdena
TVIWIRXIVEWT¯WMHERȰȮ(LIJWNYVMWXIRJYRKIVEHIWSQWIOVIterare vid styrelsesammanträdena. Styrelsen har löpande
MRJSVQIVEXWSQGSZMHȦȟWMXYEXMSRIRSGLZMHXEKRE¯XK®VHIV

Utvärdering av styrelsen
Den årliga utvärderingen av styrelsens arbete, inklusive
styrelsens utskott, genomfördes av ordföranden genom ett
frågeformulär och en uppföljande diskussion med varje styrelseledamot. Utvärdering gjordes av styrelsens arbetssätt,
kompetens och sammansättning samt styrelseledamöternas erfarenhet och mångfald. Resultatet presenterades för
valberedningen.

Styrelsens arvoden
Ersättningar och arvoden baseras på styrelsens arbete. ÅrsWX®QQERWSQLÁPPWHIRȦȶQENȶȉȶȉFIWPYXEHIEXXEVZSHIXXMPP
HIWX®QQSZEPHEWX]VIPWIPIHEQÁXIVREWOEZEVEWSQJÁPNIV
• *0ȶȉȍȉȉȉȉXMPPWX]VIPWIRWSVHJÁVERHISGL
*0ȰȏȉȉȉȉXMPPZEVSGLIREZHIÁZVMKE
styrelseledamöterna,
WEQXEVZSHIJÁVEVFIXIMYXWOSXX
• *0ȶȰȉȉȉȉXMPPSVHJÁVERHIRMVIZMWMSRWYXWOSXXIXSGL
*0ȦȮȍȉȉȉXMPPZEVSGLIREZÁZVMKEPIHEQÁXIVMHIXXE
utskott
• *0ȦȶȍȉȉȉXMPPSVHJÁVERHIRMIVW®XXRMRKWYXWOSXXIX
SGL*0ȟȉȉȉȉXMPPZEVSGLIREZÁZVMKEPIHEQÁXIV
i detta utskott
• *0ȮȉȉȉȉXMPPZEVNIMGOIZIVOWX®PPERHIWX]VIPWIPIHEQSX
som dessutom deltar i utskottsarbete enligt beslut av
styrelsen.
*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȰȍ
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VWWX®QQERFIWPYXEHIEXXȍȉ EZWX]VIPWIRWEVZSHIROERXEW
emot i form av syntetiska aktier i enlighet med valberedningIRWJÁVWPEKI®ZIRRSXȍ

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet stöttar styrelsen i dess roll i tillsynen av
revisions- och internkontrollfrågor. Utskottet ansvarar för
uppföljningen av koncernens finansiella rapportering, finansiell riskhantering och internkontroll samt redovisning och
revision. Revisionsutskottet för en regelbunden dialog med
koncernens revisor och har minst ett möte per år med revisorn då ledningen inte är närvarande. Den granskar och övervakar även revisorns opartiskhet och självständighet, övriga
tjänster som koncernens revisor tillhandahåller och bistår valberedningen med förslag till val av revisor. Revisionsutskottet
har ansvar över Epirocs internrevisionsfunktion Group Internal
&YHMXERH&WWYVERGI9XWOSXXIXERWZEVEVJÁVEXXKVERWOESGL
övervaka denna funktions oberoende och objektivitet samt
effektiviteten i de aktiviteter som bedrivs, till exempel den
årliga internrevisionsplanen.
Revisionsutskottet ska bestå av minst tre ledamöter och
majoriteten av dessa ska vara oberoende i förhållande till
koncernen och dess ledning. Revisionsutskott består av Ulla
1MX^³R SVHJÁVERHI&RHIVW9PPFIVK7SRRMI1IXIRSGL1IRnart Evrell (JV¯RSGLQIHSOXSFIVȶȉȶȉ9PPE1MX^³R&RHIVW
Ullberg och Lennart Evrell är oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets huvuduppgift är att för styrelsen föreslå
principer för ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar i koncernledningen, inklusive ett förslag till ersättning
till VD och koncernchefen, och att godkänna ersättningar och
övriga anställningsvillkor för övriga medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet hanterar även ersättningsfrågor
av principiell betydelse, såsom förslag till långsiktiga incitamentsprogram för nyckelpersoner.
Ersättningsutskottet ska bestå av tre ledamöter som inte får
vara anställda i koncernen. Styrelsens ordförande är ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning. Ersättningsutskottet
består av Ronnie Leten (ordförande), Lennart Evrell och Johan
Forssell. Lennart Evrell och Johan Forssell är oberoende i förhållande till koncernen och dess ledning.

Ersättning till VD och koncernchefen
samt koncernledningen
Ersättningen till Epirocs ledande befattningshavare kan bestå
av en grundlön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionspremier och ytterligare förmåner.
Grundlönen bestäms med hänsyn till befattning, kvalifikation
och individuell prestation. Den rörliga ersättningen ska vara
beroende av i vilken utsträckning förutbestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppfylls. Den rörliga ersättningen får
YTTK¯XMPPLÁKWXȮȉ EZKVYRHPÁRIR
Om en ledande befattningshavares anställning avslutas
EZOSRGIVRIRYTTK¯VIVW®XXRMRKIRXMPPLÁKWXȶȏQ¯REHIVW
grundlön och beror på ålder, anställningens längd och möjlig
ersättning från annan ekonomisk aktivitet eller anställning. Se
RSXȍJÁVMRJSVQEXMSRSQIVW®XXRMRKIRYRHIVȶȉȶȉ

Prestationsbaserade incitamentsprogram
Styrelsen anser att det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Epiroc har ett långsiktigt intresse av en positiv
värdeutveckling för aktierna i koncernen. Detta gäller särskilt
för den grupp nyckelpersoner som utgörs av koncernledningen. Styrelsen anser också att ett aktierelaterat optionsprogram ökar attraktionskraften hos Epiroc på den globala
marknaden och ökar möjligheten att rekrytera och behålla
R]GOIPTIVWSRIVMOSRGIVRIR*TMVSGW¯VWWX®QQEȶȉȶȉKSHkände ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för
ȶȉȶȉ4TXMSRWTPERIR®VVMOXEHXMPPLÁKWXȦȉȉR]GOIPTIVWSRIV
Ytterligare information om incitamentsprogrammen finns i
RSXȶȏ

Återköpsutskottet
Styrelsen har utsett ett återköpsutskott som ska förbereda
och verkställa återköp av företagets egna aktier i enlighet
med årsstämmans bemyndigande till styrelsen att genomJÁVEW¯HERE¯XIVOÁTWIRSXȶȉXIVOÁTWYXWOSXXIXFIWX¯VEZ
&RHIVW9PPFIVK SVHJÁVERHISGL7SRRMI1IXIR

VD och koncernchef, koncernledningen
Koncernens VD och koncernchef utses av styrelsen. VD
och koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen
av koncernens verksamhet i enlighet med de anvisningar
och föreskrifter som styrelsen fastställt. Dessa instruktioner
inkluderar ansvaret för finansiell rapportering, förberedelse

X]VIPWIRWEVFIXIȶȉȶȉ
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av information och underlag för beslut, och att säkerställa att
avtal och andra åtgärder inte strider mot gällande lagstiftning
eller föreskrifter.
VD utser en koncernledning som ansvarar för olika delar av
SVKERMWEXMSRIR5IVHIRȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉFIWXSHOSRGIVRledningen, utöver Helena Hedblom, VD och koncernchef, av
&RHIVW1MRH³RIOSRSQMSGLJMRERWHMVIOXÁV/SW³2ERYIP
Sánchez, chef Surface-divisionen, Sami Niiranen, chef Underground-divisionen, Jess Kindler, chef Parts & Services-divisioRIR/SREW&PFIVXWSRGLIJ8IGLRSPSK] )MKMXEPHMZMWMSRIR
,SVER5STSZWOMGLIJ8SSPW &XXEGLQIRXWHMZMWMSRIR3EHMQ
Penser, HR-direktör, Jörgen Ekelöw, chefsjurist, Mattias OlsWSROSQQYRMOEXMSRWHMVIOXÁVSGL2EVXMR-NIVTI2 &SGL
WXVEXIKMHMVIOXÁV+V¯RSGLQIHHIRȦQEVWȶȉȶȉLEV-IPIRE
Hedblom utnämnts till VD och koncernchef. För perioden
fram till detta datum var Per Lindberg VD och koncernchef.
Koncernledningens roll är att upprätta strategier och policyer
för koncernen utifrån de mål som har fastställts av styrelsen.
Koncernledningen sätter upp mål för den operativa verksamheten, tilldelar resurser och övervakar resultatet. Led-

ningsgruppen ansvarar också för investeringsplanering och
uppföljning, förvärv och avyttringar samt för förberedelser
inför styrelsesammanträden. Koncernledningen sammanträder varje månad för att granska det finansiella resultatet för
föregående månad, uppdatera prognoser och planer samt
diskutera strategiska frågor.

Revisor
Den externa revisorns uppgift är att granska koncernens årsredovisning och bokföring, koncernredovisning och de större
HSXXIVFSPEKIRWEQXWX]VIPWIRWSGL:)WJÁVZEPXRMRK*JXIV
varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse
till årsstämman. Den huvudansvarige revisorn deltar vid alla
sammanträden med revisionsutskottet. Revisorn presenterar
också årsrevisionen vid ett styrelsesammanträde, där styrelsen också träffar revisorn utan att ledningen är närvarande.
:MH¯VWWX®QQERȶȉȶȉZEPHIWVIZMWSVR)IPSMXXI&'ZIVMKI
XMPPI\XIVRVIZMWSVJVEQXMPP¯VWWX®QQERȶȉȶȦMIRPMKLIXQIH
valberedningens förslag. Huvudansvarig revisor är Thomas
XVÁQFIVKEYOXSVMWIVEHVIZMWSVT¯)IPSMXXI&'

3®VZEVS

Ronnie Leten
&RHIVW9PPFIVK
&WXVMHOEVLIMQ4RWYQ
Jeane Hull
Johan Forssell
Lennart Evrell
Sigurd Mareels¹
Ulla Litzén
Helena Hedblomȶ
Per Lindbergȶ
Bengt Lindgrenȴ
Kristina Kanestad
Daniel Rundgrenȴ
Gustav El Rachidi
Niclas Bergströmȴ
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WEQQERXV®HIR

5IVGETWYPEQ
WEQQERXV®HIR

7IZMWMSRWYXWOSXXIX

*VW®XXRMRKWYXWOSXXIX

XIVOÁTWYXWOSXXIX

ȁ
ȁ
ȁ
ȁ
ȁ
ȁ
Ȱ
Ȯ
Ȯ
Ȧ
ȏ
ȁ
ȁ
ȁ
Ȧ

ȶ
ȶ
ȶ
ȶ
ȶ
ȶ

ȍ
ȍ

ȏ

ȴ
ȴ

ȶ

ȏ

ȁ

ȶ

ȏ
ȏ

Ȧ

Ȧ
Ȧ
ȶ
Ȧ

ȍ

ȏ

ȴ

ȦMKYVH2EVIIPWZEPHIWMRMWX]VIPWIRZMH¯VWWX®QQERȶȉȶȉ
ȶ-IPIRE-IHFPSQYXW¯KWXMPP:)SGLOSRGIVRGLIJJV¯RSGLQIHHIRȦQEVWH¯5IV1MRHFIVKEZKMGO
ȴ'IRKX1MRHKVIRKMGOMTIRWMSRHIRȴȦEYKYWXMȶȉȶȉ)ERMIP7YRHKVIRYXW¯KWXMPPEVFIXWXEKEVVITVIWIRXERX XMHMKEVIWYTTPIERXQIH3MGPEW'IVKWXVÁQWSQ
WYTTPIERXHIRȶȁSOXSFIVȶȉȶȉ
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• Genomgång av hållbarhet
och ansvarsfullt företagande

Kv4
ȦȍƳȦȮWITXIQFIV
• Digital styrelseresa med
fokus på innovation

ȶȶSOXSFIV
• Rapport för tredje
OZEVXEPIXȶȉȶȉ
• Ledarskap och
talanggenomgång

ȦȰHIGIQFIV
• Genomgång av digitalisering
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Styrelsen

Ronnie Leten

Johan Forssell

Anders Ullberg

Ulla Litzén

'IJEXXRMRKIHER

4VHJÁVERHI
.RZEPHȶȉȦȮ

X]VIPWIPIHEQSX
.RZEPHȶȉȦȮ

X]VIPWIPIHEQSX
.RZEPHȶȉȦȮ

X]VIPWIPIHEQSX
.RZEPHȶȉȦȮ

3EXMSREPMXIX+ÁHH

'IPKMWOȦȟȍȰ

ZIRWOȦȟȮȦ

ZIRWOȦȟȏȰ

ZIRWOȦȟȍȰ

9XFMPHRMRK

(MZMPIOSRSQI\EQIR
från universitetet
i Hasselt, Belgien.

(MZMPIOSRSQI\EQIR
från Handelshögskolan
i Stockholm.

(MZMPIOSRSQI\EQIR
från Handelshögskolan
i Stockholm.

(MZMPIOSRSQI\EQIR
från Handelshögskolan
MXSGOLSPQSGL2'&
från Massachusetts
Institute of Technology
2.8M9&

*\XIVREYTTHVEK

Styrelseordförande
och styrelseledamot
i Telefonaktiebolaget
12*VMGWWSRSGL5MEF&'
samt styrelseledamot
M&'0+

VD och koncernchef,
och styrelseledamot
M.RZIWXSV&'
X]VIPWIPIHEQSXM&XPEW
(STGS&';®VXWMP®
4]N&FT5EXVMGME
.RHYWXVMIW&'*68&'
Svenskt Näringsliv och
Handelshögskolan i
Stockholm.

Styrelseordförande
och styrelseledamot
M'SPMHIR&'SGLXYHWZMO
&'WEQXWX]VIPWIPIHEQSX
M'IMNIV&PQE&'SGL
Valedo Partners. Han är
även ordförande i Rådet
JÁVǻRERWMIPPVETTSVXIVMRK
och styrelseledamot
i European Financial
7ITSVXMRK&HZMWSV]
Group.

X]VIPWIPIHEQSXM&'
*PIGXVSPY\-YWUZEVRE&'
SGL7EXSW&'

-YZYHWEOPMK
EVFIXWPMZWIVJEV
IRLIXSGLERRER
MRJSVQEXMSR

VD och koncernchef på
&XPEW(STGS&'

Direktör och chef för
kärninvesteringar på
.RZIWXSV&'

:MGI:)SGL(+4WEQX
VD och koncernchef på
&'&'

:)T¯;(ETMXEP
2EREKIQIRX&'WEQX
direktör och medlem
i koncernledningen
T¯.RZIWXSV&'

4FIVSIRHI
MJÁVL¯PPERHIXMPP
*TMVSGSGLHIWW
PIHRMRK

Nej Ȧ

Ja

Ja

Ja

4FIVSIRHI
MJÁVL¯PPERHI
WXÁVVIEOXMI®KEVI

Nej ȶ

Nej ȏ

Ja

Ja

.RRILEZM*TMVSG&'
MROPR®VWX¯IRHI

ȦȦȴȉȁ&EOXMIV
ȍȍȰȍȉ'EOXMIV
ȦȦȶȶȴȏOÁTSTXMSRIVȴ

ȍȉȉȉ'EOXMIV
ȁȦȍȰW]RXIXMWOEEOXMIV

Ȧȏȉȉȉ&EOXMIV
ȴȦȉȉȉ'EOXMIV

Ȯȍȁȉȉ&EOXMIV
ȴȉȉȉ'EOXMIV

-YZYHWEOPMKEVFIXWPMZWIVJEVIRLIXSGLÁZVMKMRJSVQEXMSRSGLMRRILEZM*TMVSG&'TIVHIRȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉ
Innehav inklusive närstående juridiska eller fysiska personers innehav.

Ȧ7SRRMI1IXIRLEVZEVMX:)SGLOSRGIVRGLIJJÁVIXXR®VWX¯IRHIFSPEK &XPEW(STGSYRHIVHIWIREWXIJIQ¯VIR
ȶ7SRRMI1IXIRLEVIXXOSRWYPXEZXEPQIH.RZIWXSV&'WSQ®VIRWXÁVVIEOXMI®KEVI
ȴ0ÁTSTXMSRIVYXJ®VHEHIEZ.RZIWXSV&'WSQFIV®XXMKEVXMPPOÁTEZ&EOXMIVM*TMVSG
ȏ/SLER+SVWWIPP®V:)SGLOSRGIVRGLIJJÁV.RZIWXSV&'WSQ®VIRWXÁVVIEOXMI®KEVI
ȍ-IPIRE-IHFPSQ®V:)SGLOSRGIVRGLIJJÁV*TMVSG&'JV¯RSGLQIHHIRȦQEVWȶȉȶȉ
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Lennart Evrell

Jeane Hull

Astrid
Skarheim Onsum

Helena Hedblom

Sigurd Mareels

X]VIPWIPIHEQSX
.RZEPHȶȉȦȮ

X]VIPWIPIHEQSX
.RZEPHȶȉȦȁ

X]VIPWIPIHEQSX
.RZEPHȶȉȦȁ

X]VIPWIPIHEQSX
.RZEPHȶȉȶȉ

X]VIPWIPIHEQSX
.RZEPHȶȉȶȉ

ZIRWOȦȟȍȏ

&QIVMOERWOȦȟȍȍ

3SVWOȦȟȮȉ

ZIRWOȦȟȮȴ

'IPKMWOȦȟȰȦ

(MZMPMRKIRNÁVWI\EQIR
från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm
och civilekonomexamen
från Uppsala universitet.

(MZMPMRKIRNÁVWI\EQIR
från South Dakota
School of Mines and
Technology och
2'&JVSQ3SZE
Southeastern
9RMZIVWMX]F¯HEM9&

(MZMPMRKIRNÁVWI\EQIR
i maskinteknik
från Norges TekniskNaturvetenskapliga
Universitet i Trondheim,
Norge.

(MZMPMRKIRNÁVWI\EQIR
i materialteknik från
Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm.

(MZMPMRKIRNÁVWI\EQIR
och doktorsexamen
i metallurgi, universitetet
i Gent, Belgien

Styrelseledamot
MZIRWOE(IPPYPSWE&'
(&.(&,VYTTIR&'
och Svenskt Näringsliv.

Styrelseledamot
M.RXIVJSV(SVTSVEXMSR
och Pretium Resources
Incorporated.

:)JÁV&OIV4ǺWLSVI
;MRH&&M3SVKIX]relseledamot i Principle
Power Inc.

Styrelseledamot
M.5(4&'+ÁVIWPEKIR
som styrelseledamot
i Stora Enso Oy.

VD och koncernchef
T¯'SPMHIR&'

Vice VD och teknisk
direktör på Peabody
Energy och operativ chef
på Rio Tinto Kennecott
9XEL(STTIV2MRIM9&

(LIJJÁV;MRH*RIVK]
(LMIJ)MKMXEP4ǽGIV
och VD för den norska
ingenjörsverksamheten
T¯&OIVSPYXMSRW

VD och koncernchef på
*TMVSG&'8MHMKEVI,VYZ
och infrastrukturchef.

Senior Partners på
McKinsey i Belgien.

Ja

Ja

Ja

Nej ȍ

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ȏȉȉȉ'EOXMIV
ȍȏȍȟW]RXIXMWOEEOXMIV

ȴȰȦȮW]RXIXMWOEEOXMIV

ȟȉȮȰW]RXIXMWOEEOXMIV

ȶȦȴȮȟ&EOXMIV
ȦȁȟȮȍȁTIVWSREPSTXMSRIV
ȦȶȉȦȍQEXGLRMRKW
optioner

ȶȉȴȍW]RXIXMWOEEOXMIV

Kristina Kanestad

Gustav El Rachidi

Daniel Rundgren

Niclas Bergström

&VFIXWXEKEVVITVIWIRXERX
.RZEPHȶȉȦȁ

3EXMSREPMXIX+ÁHH

YTTPIERX
EVFIXWXEKEVVITVIWIRXERX
.RZEPHȶȉȦȁ

X]VIPWIPIHEQSX
EVFIXWXEKEVVITVIWIRXERX
.RZEPHȶȉȦȟ

YTTPIERX
EVFIXWXEKEVVITVIWIRXERX
.RZEPHȶȉȶȉ

ZIRWOȦȟȰȰ

3EXMSREPMXIX+ÁHH

3EXMSREPMXIX+ÁHH

3EXMSREPMXIX+ÁHH

.RRILEZM*TMVSG&'

ZIRWOȦȟȮȉ

ZIRWOȦȟȮȴ

ZIRWOȦȟȰȟ

Ȧȶȉȉ'EOXMIV

.RRILEZM*TMVSG&'

.RRILEZM*TMVSG&'

.RRILEZM*TMVSG&'

Arbetstagarrepresentanter

–

–

–

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȰȟ

BOL AGSST YRNINGSR APPORT

Koncernledning

Helena Hedblom

Anders Lindén

José Manuel
Sánchez

Sami Niiranen

Jess Kindler

'IJEXXRMRKIHER

:)SGL
OSRGIVRGLIJ
I nuvarande
befattning
WIHERȶȉȶȉ

*OSRSQMSGL
ǻRERWHMVIOXÁV
I nuvarande
befattning
WIHERȶȉȦȮ

(LIJYVJEGI
HMZMWMSRIR
(LIJJÁVHMZMWMSRIR
WIHERȶȉȦȏ
och medlem av
koncernledningen
WIHERȶȉȶȉ

(LIJ9RHIVKVSYRH
HMZMWMSRIR
(LIJJÁVHMZMWMSRIR
WIHERȶȉȦȁ
och medlem av
koncernledningen
WIHERȶȉȶȉ

(LIJ5EVXW 
IVZMGIWHMZMWMSRIR
(LIJJÁVHMZMWMSRIR
WIHERȶȉȦȰ
och medlem av
koncernledningen
WIHERȶȉȶȉ

3EXMSREPMXIX+ÁHH

ZIRWOȦȟȮȴ

ZIRWOȦȟȰȶ

TERWOȦȟȰȴ

+MRWOȦȟȮȶ

&QIVMOERWOȦȟȮȍ

9XFMPHRMRK

(MZMPMRKIRNÁVW
examen i
materialteknik från
Kungliga Tekniska
Högskolan i
Stockholm.

(MZMPIOSRSQ
examen från
Handelshögskolan
i Stockholm.

(MZMPMRKIRNÁVW
examen inom
gruvteknik från
Universidad
Politécnica de
Madrid, Spanien.
Masterexamen
i marknadsföring
och försäljning från
(IVIQ.RXIVREXMSREP
Business School,
Spanien.

(MZMPMRKIRNÁVW
examen i gruvteknik
från Helsingfors
Tekniska Högskola,
Finland.

Kandidatexamen
i gruvteknik från
(SPSVEHSGLSSP
SJ2MRIWSGL2'&
från University
of Pennsylvania,
Wharton School
of Business.

-YZYHWEOPMK
EVFIXWPMZWIVJEV
IRLIXSGLERRER
MRJSVQEXMSR

Styrelseledamot
M.5(4&'
Tidigare Gruv-och
infrastrukturchef.

Vice President
'YWMRIWW(SRXVSP
JÁV&XPEW(STGSW
EǺ®VWSQV¯HI
Gruv- och bergbrytningsteknik.

(LIJJÁVHMZMWMSRIR
Epiroc Drilling
Solutions samt
ǼIVEPIHERHI
befattningar på
&XPEW(STGS

(LIJJÁVHMZMWMSRIR
Epiroc Underground
Rock Excavation
WEQXǼIVEPIHERHI
befattningar på
&XPEW(STGS

(LIJJÁVHMZMWMSRIR
Epiroc Mining and
Rock Excavation
Service samt
ǼIVEPIHERHI
befattningar på
&XPEW(STGS

.RRILEZ
M*TMVSG&'
MROPR®VWX¯IRHI

ȶȦȴȮȟ&EOXMIV
ȦȁȟȮȍȁTIVWSREP
optioner
ȦȶȉȦȍ
matchningsoptioner

ȁȟȰȍ&EOXMIV
ȰȏȴȍȟTIVWSREP
optioner
ȍȰȦȏ
matchningsoptioner

ȦȰȮȶȏ&EOXMIV
ȶȮȍȟȏȏTIVWSREP
optioner
ȦȦȦȶȮQEXGLRMRKW
optioner

ȴȮȍȦ&EOXMIV
ȴȟȶȰȦTIVWSREP
optioner
ȦȮȍȦQEXGLRMRKW
optioner

ȦȰȮȶȏ&EOXMIV
ȰȶȍȦȶTIVWSREP
optioner
ȦȉȰȍȦQEXGLRMRKW
optioner

-YZYHWEOPMKEVFIXWPMZWIVJEVIRLIXSGLÁZVMKMRJSVQEXMSRSGLMRRILEZM*TMVSG&'TIVHIRȴȦHIGIQFIV
ȶȉȶȉ.RRILEZMROPYWMZIR®VWX¯IRHINYVMHMWOEIPPIVJ]WMWOETIVWSRIVWMRRILEZ+ÁVR¯KVEQIHPIQQEV
QSXWZEVEWQEXGLRMRKWSGLTIVWSREPSTXMSRIVREEZW]RXIXMWOESTXMSRIV
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Jonas Albertson

Goran Popovski

Nadim Penser

Jörgen Ekelöw

Martin Hjerpe

Mattias Olsson

(LIJ8IGLRSPSK] 
)MKMXEPHMZMWMSRIR
(LIJJÁVHMZMWMSRIR
WIHERȶȉȦȰ
och medlem av
koncernledningen
WIHERȶȉȶȉ

(LIJ8SSPW 
&XXEGLQIRXW
HMZMWMSRIR
(LIJJÁVHMZMWMSRIR
WIHERȶȉȦȮSGL
medlem av koncernledningen sedan
ȶȉȶȉ

5IVWSREPHMVIOXÁV
Medlem av
koncernledningen
WIHERȶȉȶȉ

(LIJWNYVMWX
I nuvarande
befattning
WIHERȶȉȦȮ

2 &SGL
WXVEXIKMHMVIOXÁV
I nuvarande
befattning
WIHERȶȉȦȟ

0SQQYRMOEXMSRW
HMVIOXÁV
I nuvarande
befattning
WIHERȶȉȦȁ

ZIRWOȦȟȰȮ

Svensk och
QEOIHSRWOȦȟȮȏ

ZIRWOȦȟȰȮ

ZIRWOȦȟȍȍ

Svensk/ȦȟȮȰ

ZIRWOȦȟȰȁ

(MZMPMRKIRNÁVWI\Emen i maskinteknik
JV¯R(LEPQIVW
tekniska högskola i
Göteborg.

(MZMPMRKIRNÁVW
utbildning i
international
business från
Göteborgs
Universitet,
civilingenjörsutbildning i
internationell
transport- och
logistikhantering
från Göteborgs
Universitet
SGL(LEPQIVW
Tekniska Högskola.
Kandidatexamen i
marknadsföring och
MRXIVREXMSRIPPEEǺ®VIV
från universitet
St. Kiril & Metódij i
Skopje, Makedonien.

Kandidatexamen
i fysik och
elektroteknik
från University
of Lancaster,
England.

Juristexamen från
Lunds Universitet.

(MZMPMRKIRNÁVWexamen i teknisk
fysik från
(LEPQIVW
Tekniska Högskola.

Ekonomie
Magisterexamen
från Linköpings
Universitet.

(LIJJÁVHMZMWMSRIR
&XPEW(STGS
Rocktec och VD
för Epiroc Rock
)VMPPW&'MZIVMKI
Flera ledande
befattningar på
&XPEW(STGS

(LIJJÁVHMZMWMSRIR
Epiroc Hydraulic
&XXEGLQIRX8SSPW
WEQXǼIVEPIHERHI
befattningar på
&XPEW(STGS

Vice President
Human Resources
JÁVEǺ®VWSQV¯HIX
Epiroc Mining
and Infrastructure
WEQXǼIVEPIHERHI
befattningar på
&XPEW(STGS

(LIJWNYVMWXJÁVJÁVvärv och globala
TVSNIOXT¯&XPEW
(STGS

Delägare på
McKinsey &
(SQTER]

(LIJJÁV.RZIWXSV
Relations på
&&&'14=
Vice President
Investor Relations
T¯&XPEW(STGS

ȮȶȰȰ&EOXMIV
ȰȶȍȦȶTIVWSREP
optioner
ȍȰȰȏQEXGLRMRKW
optioner

ȮȦȰȍ&EOXMIV
ȦȉȶȰȰȏTIVWSREP
optioner
ȏȮȮȏQEXGLRMRKW
optioner

ȦȮȍȉ&EOXMIV
ȟȮȴȶȍTIVWSREP
optioner

ȮȟȶȦ&EOXMIV
ȟȉȟȮȶTIVWSREP
optioner
ȏȮȍȍQEXGLRMRKW
optioner

ȁȍȉȉ&EOXMIV
ȶȴȍȉȮTIVWSREP
optioner
ȴȶȶȰ
matchningsoptioner

ȍȶȟȏ&EOXMIV
Ȧȶȉȉ'EOXMIV
ȍȮȟȉȏTIVWSREP
optioner
ȴȍȟȏQEXGLRMRKW
optioner
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Internkontroll och
riskhantering för
ǻRERWMIPPVETTSVXIVMRK
)IXXEEZWRMXXMRRIL¯PPIVIRFIWOVMZRMRKEZ*TMVSGWW]WXIQJÁVMRXIVROSRXVSPP
ÁZIVHIRǻRERWMIPPEVETTSVXIVMRKIRMIRPMKLIXQIHHIOVEZWSQERKIWM
svensk kod för bolagsstyrning och aktiebolagslagen.
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av Epirocs system
för internkontroll över den finansiella rapporteringen i
enlighet med de krav som anges i svensk kod för bolagsstyrning och aktiebolagslagen.

ȶ7MWOFIHÁQRMRK

En bedömning av de finansiella rapporteringsriskerna
sker årligen och kontrollaktiviteter förstärks eller införs.
De viktigaste riskområdena för Epirocs finansiella rapportering presenteras på nästa sida.

Epirocs internkontrollsystem för den finansiella rapporteringen är utformat för att hantera risker och säkerställa en
hög grad av tillförlitlighet vid utarbetandet av finansiella
rapporter och för att säkerställa att gällande redovisningsprinciper och andra krav som ett börsnoterat bolag har tilllämpas på rätt sätt. Epirocs processer har upprättats baserat på det regelverk för internkontroll som har utfärdats av
(SQQMXXIISJTSRWSVMRK4VKERM^EXMSRWSJXLI8VIEH[E]
(SQQMWWMSR (44(44WOSQTSRIRXIVMQTPIQIRXIVEW
i Epiroc enligt nedan.

ȴ0SRXVSPPEOXMZMXIXIV

Epirocs kontrollaktiviteter har införts för att motverka finansiella rapporteringsrisker. Kontrollaktiviteter utförs på alla
nivåer i Epiroc och i olika stadier av affärsprocesserna.

ȏ.RJSVQEXMSRSGLOSQQYRMOEXMSR

Epiroc har informations- och kommunikationskanaler som
syftar till att säkerställa att information identifieras, fångas in
och kommuniceras på ett sätt och inom en tid som gör det
möjligt för medarbetare och chefer att fullgöra sitt ansvar.
Exempel på information och kommunikation i Epiroc är fölNERHI0SRGIVRIRWTSPMG]IVSGLVMOXPMRNIVOSQQYRMGIVEW
via Epiroc Way (intranät), verksamhetsgenomgångar
och utbildningar.

Ȧ0SRXVSPPQMPNÁ

Grunden för Epirocs ramverk för internkontroll definieras
av den övergripande kontrollmiljön. Styrelsen ansvarar för
att upprätta ett effektivt system för internkontroll och styr
detta arbete genom revisionsutskottet. Koncernledningen
sätter tonen för organisationen och påverkar kontrollmedvetenheten hos medarbetarna. En viktig framgångsfaktor
för en stark kontrollmiljö är att säkerställa att organisationsstrukturen, beslutshierarki, företagsvärderingar när
det gäller etik och integritet samt befogenhet att agera,
är tydligt definierade och kommunicerade genom vägledande dokument som interna policyer, riktlinjer och
Epirocs uppförandekod.

ȍ ZIVZEORMRK

Löpande och specifika utvärderingar görs för att säkerställa
att de fem komponenterna i Epirocs internkontrollramverk
fungerar. Epirocs övervakningsverksamhet omfattar bland
annat oberoende internrevisioner, översyn och avstämningar
av balansräkningar, granskningar av finansiell information och
finansiella resultat och månatliga ledningsmöten. Iakttagelser av misstänkta brister utvärderas och meddelas i god tid.
Brister av väsentlig betydelse rapporteras till koncernledningen, revisionsutskottet eller styrelsen.

Epirocs ramverk
för internkontroll
ȶ
Riskbedömning

ȍ
Övervakning

Ȧ
Kontrollmiljö

ȏ
Information och
kommunikation

Ȯȶ
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Viktiga finansiella rapporteringsrisker

Kontrollaktiviteter

:EVYPEKIVZ®VHIVEWMRXIOSVVIOXXMPP
HIXP®KWXEEZERWOEJJRMRKWZ®VHIX
IPPIVRIXXSJÁVW®PNRMRKWZ®VHIX

• Varulager avstäms vid varje balansdag.
• Varulagerkostnader och produktionsavvikelser granskas och godkänns
av divisionerna och nettoförsäljningsvärdet jämförs med bokförda värden
för att identifiera behovet av justeringar av lagervärden.
• Lagernivåer och försäljningsvärde utvärderas vid varje balansdag.

.ROSQWXWOEXXIVVIHSZMWEWMRXIMIRPMKLIX
QIHK®PPERHIWOEXXIPEKWXMJXRMRK

• Skatteberäkningar upprättas och granskas vid varje balansdag.
• Den effektiva skattesatsen för varje bolag analyseras vid varje balansdag
av koncernens skatteavdelning.
• Efterlevnaden av principer för internprissättning övervakas regelbundet.
• Fortlöpande skatterevisioner och tvister övervakas och avsättningsnivåer
utvärderas av koncernens skattespecialister.

&ZW®XXRMRKJÁVSW®OVEJSVHVMRKEVFIV®OREW
MRXIYXMJV¯ROSRGIVRIRWVMOXPMRNIV

• En stark process och bra verktyg finns för att driva in kundfordringar.
• Beräkningsriktlinjer för avsättningar för osäkra fordringar finns på
koncernens intranät.
• Behoven av avsättningar för osäkra fordringar räknas om och bokförs
vid varje rapporteringstillfälle.
• Oberoende genomgångar av balansräkningar görs för att säkerställa att
enheten har följt koncernens riktlinjer vid beräkning av avsättningar.

&ZW®XXRMRKJÁVPEKIVMROYVERWFIV®OREW
MRXIYXMJV¯ROSRGIVRIRWVMOXPMRNIV

• &YXSQEXMWIVEHIVETTSVXIVJÁVFIV®ORMRKEZPEKIVMROYVERW®VT¯TPEXW
• Riktlinjer för beräkning av lagerinkurans finns tillgängliga på koncernens
intranät.
• Behoven av avsättningar för lagerinkurans räknas om och bokförs vid
varje rapporteringstillfälle.
• Oberoende genomgångar av balansräkningar görs för att säkerställa att
enheten har följt koncernens riktlinjer vid beräkning av avsättningar.

&ZWX®QRMRKEVEZFEPERWV®ORMRKEV
®VMRXIXMPPV®GOPMKXHSOYQIRXIVEHI
'EPERWTSWXIV®VMRXIJEWXWX®PPHE

• En standardmall för avstämningar av balansräkningar har tagits fram
och implementerats inom hela organisationen.
• &PPMRXIVRVIZMWMSRSQJEXXEVIRKIRSQK¯RKEZFEPERWV®ORMRKIR&PPE
identifierade problem måste åtgärdas inom en sexmånadersperiod.
• Epiroc har som mål att ha en formell genomgång av balansräkningen
T¯EPPEIRLIXIVMRSQIRXZ¯¯VWTIVMSHȰȉIRLIXIVSQJEXXEWEZIR
genomgång på årsbasis.
• &ZWX®QRMRKEVEZFEPERWV®ORMRKIRKÁVWZEVNIQ¯REHT¯STIVEXMZRMZ¯

7IHSZMWRMRKWTVSGIWWIVSGLJÁVJEVERHIR
®VMRXIZ®PHSOYQIRXIVEHI

• En dokumenterad handbok för det affärssystem och ekonomisystem
som används finns och uppdateras.
• (LIGOPMWXSVJÁVFSOWPYXJMRRWYRHIVL¯PPWSGLERZ®RHWJÁVVIHSZMWRMRKIR
Ledningen granskar de ifyllda checklistorna i rätt tid.

.RJÁVERHIXEZR]E.+7WXERHEVHIVWOIV
MRXIT¯V®XXW®XX

• Nya IFRS-standarder som gäller för Epiroc är kända innan de träder i kraft.
• Koncernens redovisningsavdelning vägleder införandet av nya
IFRS-standarder och fastställer en plan för alla nivåer som påverkas.
• Utbildning ges till lokala ekonomifunktioner.
• Koncernens riktlinjer uppdateras för att återspegla kraven för de nya
IFRS-standarderna.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȮȴ

RISKHANTE RING

Balanserat
risktagande
SGLIǺIOXMZ
riskhantering

Ȯȏ
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RISKHANTE RING

&PPEEǺ®VWEOXMZMXIXIVMRRIF®VVMWO*TMVSGWIVIǺIOXMZVMWOLERXIVMRKYXMJV¯R
F¯HIVMWOVIHYGIVMRKSGLEǺ®VWQÁNPMKLIXIVJÁVEXXQMRWOEWERRSPMOLIXIRSGL
svårighetsgraden för skador och förluster och för att möjliggöra lönsam tillväxt.
*TMVSGWTVSHYOXIVSGLXN®RWXIVW®PNWMQIV®RȦȍȉP®RHIV
och de huvudsakliga enheterna för produktutveckling och
XMPPZIVORMRKPMKKIVMZIVMKI9&0MRE]HEJVMOE.RHMIR
Tyskland och Kanada. Epiroc fokuserar på tillämpningar
inom gruvdrift och infrastruktur där det finns behov av verksamhetskritisk utrustning och service, med betydande eftermarknadsbehov under hela utrustningens livscykel och där
kunderna fokuserar på produktivitet och totalkostnad. Därför
leder den globala verksamheten till en rad olika risker och
möjligheter. Epirocs förmåga att förebygga, upptäcka och
hantera risker är avgörande för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten.

Ansvarsområden
Det är styrelsens ansvar att säkerställa att det finns ett
lämpligt system och lämpliga riktlinjer för uppföljning och
internkontroll av Epirocs verksamhet och de risker som är
förknippade med dess verksamhet. Riskhanteringssystemet
på Epiroc följer koncernens decentraliserade struktur. Lokala
företag ansvarar för sin egen riskhantering, som övervakas
och följs upp regelbundet vid lokala styrelsesammanträden.
Dessutom används ett riskhanteringssystem för att kartlägga
koncernrisker, se nedan. Koncernfunktionerna för juridik,
försäkring, finansförvaltning, skatt, redovisning och kommunikation tillhandahåller policyer, riktlinjer och instruktioner för
riskhantering.
Finansiella riskpolicyer och compliance-funktioner införHIWSGLXV®HHIMOVEJXJV¯RSGLQIHNERYEVMȶȉȦȁX]VIPWIRLEV
antagit de övergripande finansiella policyerna och övervakar
att policyerna efterlevs. Koncernens finansiella riskhanteVMRKWYXWOSXX +72(LERXIVEVOSRGIVRIRWJMRERWMIPPEVMWOIV
MRSQHIXQERHEXWSQWX]VIPWIRKIXX2IHPIQQEVREM+72(
®V:)(+4,VSYT8VIEWYVIVSGL2EREKIV8VIEWYV](SRXVSP
+72(WEQQERXV®HIVIRK¯RKTIVOZEVXEPIPPIVSJXEVISQ
omständigheterna kräver det. Revisionsutskottet tar emot
VETTSVXIVJV¯R+72(ZMHZEVNIWEQQERXV®HI
Group Treasury har det operativa ansvaret för finansiell
riskhantering i Koncernen. Group Treasury hanterar och kontrollerar finansiella riskexponeringar, säkerställer att lämplig
finansiering sker genom lån och beviljade kreditfaciliteter
samt förvaltar koncernens likviditet. Läs mer om finansiell
VMWOLERXIVMRKMRSXȶȁ
Genomförandet av policyer, riktlinjer och instruktioner
för finansiell rapportering och finansiell riskhantering granskas regelbundet genom internrevisioner. KrishanteringsproGIWWIRWOÁXWEZ(SVTSVEXI(SQQYRMGEXMSRW)IRVYPPEWYXXMPP
alla enheter, och varje störande eller oväntad händelse bör, så
långt som det är möjligt, hanteras nära incidentens ursprung.

Företagsriskhantering
Epiroc använder ett riskhanteringssystem för att kartlägga
koncernrisker. Systemet tillämpas på divisionerna. Därmed
identifieras risker utifrån respektive divisions ledningsgrupps
kunskaper om sin verksamhet och sitt ansvarsområde.
&RWZEVIXJÁVEXXLERXIVEHIVMWOIVWSQXEWYTTMVMWOOEVXläggningen ligger hos varje division, medan avdelningen
Insurance & Risk Management sköter den övergripande
processen, leder sessionerna och, tillsammans med koncernledningen, konsoliderar resultaten på koncernnivå. Dessutom
genomförs riskkartläggning på koncernnivå för IT, juridik,
hållbarhet och finansiell redovisning genom egen analys och
diskussion med intressenter. Resultaten av riskkartläggningar
rapporteras till koncernledningen och till styrelsen. Styrelsen
följer upp risker och riskhantering varje år.

Task Force on Climate-Related
+MRERGMEP7MWO)MWGPSWYVIWcc 8(+)

Vi förbättrar dialogen med investerarna genom att tillhandahålla en analys av vilka konsekvenser klimatförändringen kan
få för vår verksamhet och möjligheter som en övergång till
IROSPHMS\MHWR¯PIOSRSQMQIHJÁVJÁV*TMVSGc*RWXVYOXYVIVEH
strategi för att identifiera och hantera dessa risker, genom
VIOSQQIRHEXMSRIVJV¯R8(+)KIVX]HPMKLIXXVERWTEVIRWSGL
jämförbarhet på sätt som är relevanta för investerarna.
Epiroc befinner sig därför i en process för att anpassa sin
WXVEXIKMXMPP8(+)WVMOXPMRNIV:MMHIRXMJMIVEVSGLLERXIVEVVMWOIV
och möjligheter för Epiroc och anger hur de är en del av våra
TVSGIWWIVJÁVFSPEKWWX]VRMRKSGLVMWOLERXIVMRKc)IXXEEVFIXI
OSQQIVEXXJSVXW®XXEYRHIVȶȉȶȦ
Epiroc följer också utvecklingen inom hållbara investeVMRKEVc:M®VQIHZIXRESQHIRMRZIVOER*9WXE\SRSQMOSQmer att få på investeringslandskapet.

Försäkring
+V¯RSGLQIHHIRȦNYRMȶȉȦȁLEV*TMVSGIKREJÁVW®OVMRKWTVSgram. Försäkringsprogrammen omfattar bland annat egendoms- och affärsavbrottsförsäkring, produktansvarsförsäkring, varutransportförsäkring, s.k. financial lines-försäkring,
tjänstereseförsäkring och försäkring för specialrisker, i den
utsträckning och avseende belopp som anses ligga i linje
med branschpraxis. Koncernen är dock inte fullt försäkrad
mot alla tänkbara risker, och försäkringsskydd för alla typer
av risker är inte tillgängliga till en rimlig kostnad, eller överhuvudtaget. Om det skulle inträffa en olycka som orsakar skador
som överstiger beloppsgränsen eller som inte täcks av en försäkring skulle det kunna få en betydande negativ inverkan på
koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȮȍ
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Väsentliga
risker

*TMVSGOSRGIVRIRWZ®WIRXPMKEVMWOIV
7MWOIVLEVZ®VHIVEXWSGLT¯WMHSVREȮȁȮȟTVIWIRXIVEWHI
risker som bedömts som väsentligast för koncernen. Dessa
risker presenteras mer i detalj, inklusive sammanhang,
riskreducerande åtgärder och aktiviteter samt möjligheter.

Risköversikt, med väsentliga risker markerade med

Strategiska risker

ȮȰ

2EVOREH

• Produkter och tjänster används i branscher som antingen är cykliska eller
påverkas av allmänna ekonomiska förhållanden.
• Mineralpriser är volatila och kan påverka efterfrågan på Epirocs produkter
och tjänster.

0SROYVVIRW

• Mycket konkurrensutsatta marknader.
• Konkurrenterna fortsätter att konsolidera.

1EKWXMJXRMRK
SGLTSPMXMO

• Lagstiftningsrisker och andra risker i samband med internationell verksamhet.
• Verksamhet på komplexa marknader med olika politiska, ekonomiska och
sociala förhållanden där förändringar i den politiska situationen i en region
eller ett land kan påverka en bransch eller ett företag.
• Pandemier och de politiska regleringar och restriktioner som de potentiellt kan
medföra kan påverka Epirocs verksamhet på ett väsentligt sätt, exempelvis vad
gäller produktionen och leveransen av utrustning och eftermarknadstjänster
samt kunder och leverantörer.

2MPNÁSGLOPMQEX

• Fysiska förändringar i klimat, förändringar i regelverk, skatter och resurspriser,
föroreningar samt tillgång till naturresurser, såsom energi, vatten och
råmaterial.

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ
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Risköversikt, med väsentliga risker markerade med

Operativa risker
5VSHYOX
YXZIGOPMRK

• &XXQMWWP]GOEWQIHEXXYXZIGOPEPERWIVESGLQEVOREHWJÁVER]ETVSHYOXIVIPPIV
reagera på teknisk utveckling och kundernas efterfrågan på hållbara produkter.

5VSHYOXMSR

• Tillverknings- och produktionsanläggningar kan skadas, förstöras eller stängas.

)MWXVMFYXMSR

• Epiroc är beroende av effektiviteten hos sina distributionscenter, marknadsbolag samt försäljnings- och serviceorganisation.

1IZIVERXÁVWOIHNE

• *TMVSGJÁVPMXEVWMKT¯YXSQWX¯IRHIPIZIVERXÁVIV&ZFVSXXSGLOETEGMXIXWFVMWX
kan påverka leveranserna.
• Risker kan uppstå om leverantörerna inte följer Epirocs uppförandekod.

+ÁVZ®VZSGL
EZ]XXVMRKEV

• Svårigheter att slutföra förvärv, integrera förvärvade verksamheter och
uppnå förväntade synergier samt att slutföra avyttringar.

2IHEVFIXEVI

• Risken att inte kunna attrahera och behålla nyckelpersoner eller kompetenta
medarbetare.
• &VFIXWEZFVSXXIPPIVWXVINOIV
• En omfattande pandemi kan påverka våra medarbetares hälsa och försämra
deras förmåga att utföra sitt arbete.

2®RWOPMKEV®XXMKLIXIV

• Epiroc verkar i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter sker och möter
kunder som också är exponerade mot mänskliga rättighetsfrågor.

7IRSQQ³

• Negativa allmänna uppfattningar om Epiroc eller dess affärspartners och
kunder på grund av bristande efterlevnad av internationellt vedertagna etiska,
sociala och miljömässiga normer kan skada företagets renommé.
• Kan komma att exponeras för produktansvar och garantianspråk.
• Klagomål och rättstvister kan skada Epirocs varumärke och anseende och
ta ledningsresurser i anspråk.

.RJSVQEXMSRWXIORMO .8 • Epiroc kan drabbas av avbrott i eller intrång i sina drifts- eller informationssäkerhetssystem och stöta på problem i samband med lagring och behandling
av personuppgifter.
• Otillräckligt skydd av immateriella tillgångar.
• Risk för beroende av IT-system i verksamheten.
0SVVYTXMSRSGL
FIHV®KIVM

• Epirocs styrning, internkontroller och processer för regelefterlevnad kan
inte helt förhindra korruption och bedrägeri.

+ÁVW®OVMRK

• Epirocs försäkringar kan ge otillräckligt skydd.

2MPNÁ

• &XXMRXIEOXMZXQMRWOEHIRRIKEXMZEQMPNÁT¯ZIVOEROERMRZIVOERIKEXMZXT¯ZIVOsamheten, antingen direkt eller genom att störa leverantörskedjan.
• Bristande efterlevnad av miljöregelverk kan leda till höga böter.

®OIVLIXSGLL®PWE

• Bristande efterlevnad av säkerhets- och hälsoföreskrifter kan leda till
olyckor som orsakar skada på personer och påverkar produktivitet och
varumärke negativt.

Juridiska risker och efterlevnad
• Epirocs styrning, internkontroller och processer för regelefterlevnad kan
inte helt förhindra risken för lagstadgade påföljder, brott mot handelsregler
och bedrägeri.
• Epiroc omfattas också av konkurrenslagar och kan bli föremål för inspektioner.

Finansiella risker
• Finansiella risker innefattar rapporteringsrisker, dvs. en risk för att rapporter inte
ger en rättvisande bild av Epirocs finansiella ställning och resultat. Finansiella
risker omfattar också valutarisk, kredit- och motpartsrisk, hedgingrisk,
råvaruprisrisk, skatterisk och finansieringsrisk, det vill säga risken att Epiroc kan
stöta på svårigheter att återbetala sina skulder och finansiera sin verksamhet.
Det finns också en risk för att nedskrivning av goodwill eller andra immateriella
tillgångar kan påverka det finansiella resultatet negativt. Det finns en risk att
Epirocs framtida verksamhetsresultat kan skilja sig väsentligt från de finansiella
mål som företaget har ställt upp. En kommande finansiell risk är att investerarna
lämnar investeringar som har en hög hållbarhetsrelaterad risk och klimatrisk,
exempelvis kol.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȮȮ
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Väsentlig risk och bakgrund

Riskreducering

Möjligheter

En flexibel organisation av tillverkningen
där en stor del av de komponenter
som används vid montering av
utrustning köps från leverantörer. Ett
betydande eftermarknadsbehov under
utrustningens livscykel skapar en stor
SGLcQSXWX¯RHWOVEJXMKWIVZMGIZIVOWEQLIX

Lean-initiativ i tillverkningen möjliggör
en mer flexibel organisation med ökad
flexibilitet.
Möjlighet att vidareutveckla
eftermarknadsverksamheten. Detta kommer
att öka företagets motståndskraft.

Kontinuerliga analyser och uppföljningar
av externa marknadsfaktorer och
kundpreferenser för att kunna
konkurrera framgångsrikt och förutse
och reagera på förändringar i föränderlig
marknadsefterfrågan, inbegripet
efterfrågan på nya produkter, se
produktutvecklingsrisker nedan.

Utveckling av högkvalitativa lösningar som
ligger i linje med kundernas krav, såsom ökad
produktivitet och lägre totalkostnad.
Möjligheter att kontinuerligt
öka driftseffektiviteten, sänka
verksamhetens kostnader och förbättra
konkurrenspositionen.

Kontinuerliga investeringar i forskning
och utveckling för att utveckla produkter
i linje med kundernas efterfrågan
och förväntningar, även under
konjunkturnedgångar.
Produktdesign med ett
livscykelperspektiv och mätbara
effektivitetsmål för de viktigaste
produktkategorierna.
Produktdesign med minskade
utsläpp, vibrationer eller buller och ökad
återvinningspotential för att uppfylla krav i
lagstiftningen.
Börja använda rekommendationer från
8(+)JÁVEXXF®XXVIJÁVWX¯SGLJÁVF®XXVE
rapporteringen om klimatförändringsrisker.

Betydande möjligheter att stärka
konkurrenskraften genom att utveckla
högkvalitativa, hållbara produkter och skapa
ett integrerat värdeerbjudande för kunderna
samt möta externa miljörisker.
Implementering av våra hållbarhetsmål
JÁVȶȉȴȉPIHIVSVKERMWEXMSRIRQSX
att halvera koldioxidutsläppen i egen
verksamhet, transporter och användning av
utrustning.
Främjad integration av målen för hållbar
utveckling i verksamheten.
Batteriteknik och uppkopplad utrustning
är de två främsta områden där vi kan tillföra
värde och hjälpa till att driva på övergången
till koldioxidsnåla lösningar.

&JJ®VWTEVXRIVWZ®PNWYXSGLYXZ®VHIVEW
objektivt på grundval av faktorer som
kvalitet, leveransförmåga, pris och
tillförlitlighet, samt miljöarbete och socialt
ansvar.
Upprättande av ett globalt nätverk
av underleverantörer, för att förhindra
leverantörsberoende.
Leverantörer förses med god och
tillräcklig information för att kunna hantera
volymförändringar.
&JJ®VWTEVXRIVWYRHIVXIGOREVIXXWO
'YWMRIWW5EVXRIVW(VMXIVME1IXXIVXMPP
uppförandekoden.
En fortsatt process för att utreda och ta
bort förekomsten av konfliktmineraler
i värdekedjan.

En ytterligare ökning av flexibiliteten i
verksamheten och sänkta kostnader genom
förbättrad lagerhantering som svar på
förändringar av efterfrågan.
&XXJSVXW®XXEEXXZEVEIRTVMSVMXIVEH
affärspartners och främja effektivitet,
hållbarhet och säkerhet. Goda
leverantörsrelationer bidrar till att förbättra
Epirocs konkurrensställning.
Främjande av mänskliga rättigheter och
arbete för att förbättra arbetsförhållandena
och minska risk för korruption och konflikter.
Möjlighet att stärka kundrelationer
genom att vara redo att stödja kunder som
påverkas av Dodd Frank-lagstiftningen om
konfliktmineraler.
Implementering av våra hållbarhetsmål för
ȶȉȴȉPIHIVSVKERMWEXMSRIRQSXEXXLEPZIVE
koldioxidutsläppen i egen verksamhet,
transporter och användning av utrustning
samt säkerställa att vår uppförandekod följs.
Främja integration av målen för hållbar
utveckling i verksamheten.

Kartläggning av kompetenser och krav
utförs kontinuerligt för att säkerställa
tillgång till personer med rätt expertis vid
rätt tidpunkt.
Rekrytering kan ske både externt och
internt. Intern rekrytering och jobbrotation
möjliggörs av en intern arbetsmarknad.
Löner och andra villkor är anpassade
till marknaden och kopplade till
affärsmässiga prioriteringar. Epiroc strävar
efter att upprätthålla goda relationer med
fackföreningar.
En medarbetarundersökning genomförs
varje år och följs upp aktivt.
3®VTERHIQMIVWSQGSZMHȦȟT¯ZIVOEV
Epiroc är huvudfokus alltid medarbetarnas
och deras familjers samt kundernas hälsa.
Nödvändig skyddsutrustning tillhandahålls
för medarbetare som behöver befinna sig
i produktionen eller ute på fältet. Vi följer
alltid lokala lagar och rekommendationer.
Regelbundna uppdateringar och tydlig
kommunikation till alla medarbetare
möjliggör snabb anpassning till nya
situationer.

Möjlighet att sätta upp ambitiösa
mål för medarbetare och chefer, i
överensstämmelse med affärsmål, och
sedan ge dem friheten att leverera, med
ansvar för resultaten.
Motiverade och kompetenta medarbetare
och chefer är avgörande för att uppnå eller
överträffa affärsmålen.
Stor uppmärksamhet ägnas åt att
söka efter och rekrytera högpresterande
personer som kan utvecklas i en miljö av tillit
och personligt ansvar.
Implementeringen av våra hållbarhetsmål
JÁVȶȉȴȉPIHIVSVKERMWEXMSRIRQSXJÁVF®XXVEH
säkerhet och större mångfald. Främja
integration av målen för hållbar utveckling
i verksamheten.
När företaget och medarbetarna
snabbt behöver anpassa sig till förändrade
arbetsförhållanden, som i en pandemi,
tillhandahåller Epiroc det tekniska stödet
för att detta ska vara möjligt. Epiroc och
företagets medarbetare har blivit bättre på att
arbeta på distans och att samarbeta virtuellt.

2EVOREH
Utrustning och tjänster används i branscher som
påverkas av allmänna ekonomiska förhållanden
och priser på mineralråvaror, vilket kan påverka
efterfrågan på Epirocs utrustning och service.

0SROYVVIRW
Marknaderna är mycket konkurrensutsatta
när det gäller prissättning, produktdesign och
servicekvalitet, tidpunkten för utveckling och
introduktion av nya produkter, kundservice och
finansieringsvillkor.
Intensiv konkurrens från stora konkurrenter och
i mindre utsträckning från små regionala företag,
och även i allt högre grad, från företag som verkar
med lägre kostnader och marginaler.

5VSHYOXYXZIGOPMRK
Flera marknader kännetecknas av tekniska
framsteg och förändringar i kundpreferenser.
Underlåtenhet att utveckla, lansera och
marknadsföra nya produkter som svar på
kundernas krav på produktivitet och hållbarhet.
Produktutvecklingen påverkas också av
lagstiftning i frågor som utsläpp, buller, vibrationer
och återvinning. Det kan öka risken för konkurrens
på tillväxtmarknader där sådan lagstiftning ibland
är mindre strikt.
Befintliga produkter och tjänster från Epiroc
ersätts av alternativ med lägre utsläpp från
konkurrenter.

1IZIVERXÁVWOIHNE
Felaktiga leveranser, underlåtenhet att leverera
eller brist på kapacitet hos leverantörerna kan
orsaka förseningar eller fel i leveranserna, vilket
i sin tur kan leda till minskad försäljning och
minskat kundförtroende.
Försörjningsavbrott kan bero på brist på
råvaror, arbetskonflikter och väderförhållanden
som påverkar produkter eller leveranser,
transportstörningar eller andra faktorer som ligger
utanför Epirocs kontroll.
Risk för att Epirocs affärspartners inte delar de
värderingar som uttrycks i Epirocs uppförandekod.
Risk för att produkter innehåller komponenter
som inte produceras på ett hållbart sätt, till
exempel att det finns konfliktmineraler
i elektroniska komponenter.

2IHEVFIXEVI
Med tanke på att Epiroc ständigt erbjuder nya
eller förbättrade produkter är det viktigt att
bolaget kan locka personer med expertis inom
sina produktområden och inom forskning och
utveckling.
Om Epiroc misslyckas med att bevaka sitt
behov av anställda eller om man inte fortsätter att
attrahera och behålla högkvalificerade chefer och
andra kompetenta medarbetare till godtagbara
villkor kan man kanske inte upprätthålla eller
vidareutveckla delar av sin verksamhet.
En omfattande pandemi kan påverka våra
medarbetares hälsa och försämra deras förmåga
att utföra sitt arbete.

Ȯȁ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

RISKHANTE RING
Väsentlig risk och bakgrund

Riskreducering

Möjligheter

Epirocs ledning och organisation
övervakar hela tiden miljö- och klimatrisker
som kan påverka verksamheten och
efterfrågan. Inom innovation är förbättrade
miljöprestanda alltid en viktig komponent.
Styrelsen genomför en årlig översyn av
klimatrelaterade risker och möjligheter.

Möta ökad efterfrågan på hållbar
utrustning genom att utveckla produkter
och tjänster och/eller utöka erbjudandet
med låga utsläpp. Batteriteknik och
uppkopplad utrustning kan tillföra värde
och hjälpa till att driva på övergången till
koldioxidsnåla lösningar. Implementering
EZZ¯VEL¯PPFEVLIXWQ¯PJÁVȶȉȴȉ
leder organisationen mot att halvera
koldioxidutsläppen i egen verksamhet,
transporter och användning av utrustning.

&PPETVSHYOXIV®VXIWXEHISGLSGOW¯
kvalitetssäkrade. Övervakning av
produktmärkning och regelbunden
kommunikationsutbildning.
Epiroc har ett tydligt välkänt
varumärkeslöfte.
Koncernen deltar aktivt i dialogen
med intressenterna.
Utbildningen om uppförandekoden
omfattar det årliga undertecknandet av
en s.k. compliance-förklaring för chefer.
Beteenden eller handlingar som är
olagliga eller bryter mot uppförandekoden
kan rapporteras via rapporteringssystemet
Speak Up.

Intressentengagemang kan inte bara
minska riskerna när det gäller renommé
i vissa fall, utan det ger också möjligheter
att öka medvetenheten och trovärdigheten
hos Epirocs varumärke genom samarbete
och innovation.
Leverans av testade och kvalitetssäkrade
produkter förbättrar kundnöjdheten och
främjar fortsatta affärer.
Ökad tillgång till nya marknader
och tillväxtmarknader. En hög profil i
sociala frågor och miljöfrågor är särskilt
viktigt eftersom Epiroc har närvaro
i många regioner där effekterna av
klimatförändringen kommer att vara
stora och motståndskraften låg.
Implementeringen av våra
L¯PPFEVLIXWQ¯PJÁVȶȉȴȉFMHVEVXMPPEXX
säkerställa att vår uppförandekod följs.

Interna jurister stödjer enheter med
råd om lagar och förordningar,
inbegripet efterlevnad samt stöd vid
kontraktsgenomgångar. Proaktiv utbildning
genomförs också. Epiroc har inrättat en
compliance-funktion, vars uppgift är att
identifiera relaterade riskområden och
stödja compliance-medvetenhet inom
organisationen.
En årlig juridisk riskundersökning av
alla bolag inom koncernen sker utöver
en kontinuerlig övervakning av den
juridiska riskexponeringen. Resultatet
av den juridiska riskundersökningen
sammanställs, analyseras och rapporteras
till styrelsen och revisorerna.
&PPEGLIJIVQ¯WXIYRHIVXIGORE
ett åtagande om att uppfylla
uppförandekoden.
Utbildning i uppförandekoden är
tillgänglig för alla medarbetare.
(SQTPMERGI'SEVHERWZEVEVJÁV
implementeringen av uppförandekoden
SGLEXXHIRIJXIVPIZW&PPEGLIJIVERWZEVEV
i sin tur för att alla medarbetare känner
till uppförandekoden.

Efterlevnad av juridiska normer och
lagar minimerar kostnaderna och ökar
möjligheterna att stärka Epirocs anseende.
Det skapar också en chans att utveckla
pålitliga partnerskap och förbättra
stabiliteten för verksamheten.
Implementeringen av våra
L¯PPFEVLIXWQ¯PJÁVȶȉȴȉFMHVEVXMPPEXX
säkerställa att vår uppförandekod följs.

Bedömning och hantering av säkerhetsoch hälsorisker i verksamheten.
&PPEWXÁVVIIRLIXIV®VGIVXMJMIVEHIIRPMKX
WXERHEVHIVRE4-&ȦȁȉȉȦSGL.4ȏȍȉȉȦ
&XXYXZIGOPEIXXFIXIIRHIQIHW®OIVLIX
i åtanke är avgörande och aktiviteter
för att belysa detta, t.ex. ”SafeStartprogrammet”, ”Live Work Elimination” och
Epirocs säkerhetsdag, som anordnas i hela
koncernen.
&JJ®VWTEVXRIVWIVFNYHWYXFMPHRMRK
i Epirocs policyer, inbegripet hälsa
och säkerhet.

Förbättrad säkerhet och hälsa ökar
produktiviteten och nöjdheten hos
medarbetare och affärspartner.
Implementeringen av våra
L¯PPFEVLIXWQ¯PJÁVȶȉȴȉPIHIV
organisationen mot förbättrad hälsa
och säkerhet.
Främja integration av målen för
hållbar utveckling i verksamheten.

2MPNÁSGLOPMQEX
Exempel är fysiska förändringar i klimat och
naturtillgångar, föroreningar, förändringar
i regelverk och relaterade skatter och resurspriser.
&XXMRSQTVSHYOXYXZIGOPMRKQMWWP]GOEWQIHEXX
utveckla, lansera och marknadsföra nya produkter
eller reagera på teknisk utveckling och kundernas
efterfrågan på hållbara produkter är exempel
på risk.

7IRSQQ³
Epirocs renommé och affärsresultat kan påverkas
RIKEXMZXEZSPMOEERPIHRMRKEVFPERHERREXJÁPNERHI
• Om kunderna börjar tappa förtroendet för
säkerheten och kvaliteten hos de produkter
och tjänster som tillhandahålls.
• Om kvaliteten på de produkter och tjänster
som erbjuds av Epiroc försämras, inklusive
tidpunkten för leverans eller kvalitet och
tillgängligheten hos produkter, oavsett om
det beror på ett misstag av Epiroc eller en
tredje part.
• Epirocs eller någon av dess affärspartners
eller kunders underlåtenhet att följa etiska,
sociala, produkt-, arbets-, hälso- och
säkerhetsrelaterade, miljörelaterade eller
andra standarder, eller relaterade politiska
överväganden.
• Epiroc kan vara föremål för klagomål och tvister
från sina kunder, anställda, leverantörer och
andra tredje parter, avseende produktskada,
hälsa, miljö, säkerhet, dataskydd, antitrustregler
eller operativa problem, olägenheter,
försumlighet eller underlåtenhet att följa
gällande lagar och förordningar.

0SVVYTXMSRSGLFIHV®KIVM
Korruption och mutor finns i många länder där
Epiroc verkar. Epiroc står inför risken att möta
korruption och andra olagliga handlingar som
begås av dess anställda.
Bristfälliga internkontroller kan leda till att
Epiroc blir mer utsatt i samband med bedrägeri
som begås av anställda eller andra personer.
Brister i internkontrollen kan också leda till att
investerare och andra tredje parter förlorar
förtroendet för Epirocs redovisade finansiella
information.
Det finns en risk att enskilda anställda,
antingen av misstag eller avsiktligt, agerar i strid
med tillämplig lag och Epirocs interna policyer
och processer när det gäller efterlevnad av
handelsregler.
Epiroc är verksamt i ett stort antal länder
och dess verksamhet är föremål för ett brett
spektrum av konkurrens- och antitrustlagar,
regler och förordningar. Det finns en risk att
Epirocs medarbetare kan delta i diskussioner,
transaktioner eller på annat sätt interagera med
konkurrenter eller kunder i strid med gällande
konkurrens- och antitrustlagar.

®OIVLIXSGLL®PWE
Bristande efterlevnad av säkerhets- och
hälsoföreskrifter kan leda till olyckor som orsakar
skada på personer, produktivitet och varumärket
Epiroc.
Lagar och förordningar om hälsa och säkerhet
blir alltmer komplexa.
Kostnaden för efterlevnad, och de eventuella
sanktioner som införs i enlighet med lagar och
förordningar om hälsa och säkerhet, kan vara
betydande.
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Koncernens finansiella rapporter
Koncernens resultaträkning
ȦNERYEVMȴȦHIGIQFIV
MSEK

.RX®OXIV
Kostnad för sålda varor

Not

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȏ

ȴȰȦȶȶ
ȶȶȏȦȁ

ȏȉȁȏȟ
ȶȍȍȏȮ

ȦȴȮȉȏ

Ȧȍȴȉȶ

'VYXXSVIWYPXEX
&HQMRMWXVEXMSRWOSWXREHIV

ȶȁȦȮ

ȴȶȰȦ

2EVOREHWJÁVMRKWOSWXREHIV
+SVWORMRKWSGLYXZIGOPMRKWOSWXREHIV
ZVMKEVÁVIPWIMRX®OXIV
ZVMKEVÁVIPWIOSWXREHIV
7IWYPXEXJV¯RERHIPEVMMRXVIWWIJÁVIXEKSGLNSMRXZIRXYVIW

Ȯ
Ȯ
Ȧȏ

ȶȶȶȍ
Ȧȉȴȶ
ȦȰȴ
ȏȦȴ
ȶ

ȶȮȟȮ
Ȧȉȴȍ
Ȧȴȉ
ȦȟȦ
Ȧȶ

ȏȍȰȮȦȰ

Ȯȴȁȶ

ȁȦȴȰ

ȁ
ȁ

Ȧȏȏ
ȏȴȟ

Ȧȁȉ
ȏȮȴ

+MRERWRIXXS

ȶȟȍ

ȶȟȴ

7IWYPXEXJÁVIWOEXX

ȮȉȁȮ

Ȯȁȏȴ

7ÁVIPWIVIWYPXEX
+MRERWMIPPEMRX®OXIV
+MRERWMIPPEOSWXREHIV

.ROSQWXWOEXX

ȦȰȮȮ

Ȧȟȍȟ

VIXWVIWYPXEX

ȍȏȦȉ

ȍȁȁȏ

7IWYPXEXL®RJÁVPMKXXMPP
– moderbolagets ägare
– innehav utan bestämmande inflytande

ȍȴȟȟ
ȦȦ

ȍȁȮȏ
Ȧȉ

ȏȏȁ
ȏȏȁ

ȏȁȟ
ȏȁȟ

7IWYPXEXTIVEOXMIJÁVIYXWT®HRMRK*0
7IWYPXEXTIVEOXMIIJXIVYXWT®HRMRK*0

ȟ

ȦȦ
ȦȦ

Koncernens rapport över totalresultat
ȦNERYEVMȴȦHIGIQFIV
MSEK

Not

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȍȏȦȉ

ȍȁȁȏ

ZVMKXXSXEPVIWYPXEX
5SWXIVWSQMRXIOSQQIVEXXSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIR
Omvärderingar av förmånsbestämda planer
OEXXL®RJÁVPMKXMPPTSWXIVWSQMRXIOSQQIVEXXSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIR

ȦȏȮ
ȴȶ

ȶȮȏ
ȍȶ

YQQETSWXIVWSQMRXIOSQQIVEXXSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIR

ȦȦȍ

ȶȶȶ

5SWXIVWSQOEROSQQEEXXSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIR
Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter
- realiserat och omklassificerat till resultaträkningen
Kassaflödessäkringar
OEXXL®RJÁVPMKXMPPTSWXIVWSQOEROSQQEEXXSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIR

ȦȁȦȶ
ȴȴ
ȉ
ȉ

ȍȏȮ
Ȯ
ȶȶ
ȍ

YQQETSWXIVWSQOEROSQQEEXXSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIR

Ȧȁȏȍ

ȍȶȴ

ȦȟȰȉ

ȴȉȦ

ȴȏȍȉ

ȰȦȁȍ

ȴȏȏȮ
ȴ

ȰȦȮȍ
Ȧȉ

VIXWVIWYPXEX

ZVMKXXSXEPVIWYPXEXJÁV¯VIXRIXXSIJXIVWOEXX
VIXWXSXEPVIWYPXEX
Totalresultat hänförligt till:
– moderbolagets ägare
– innehav utan bestämmande inflytande
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Koncernens balansräkning
MSEK

Not

ȴȦHIGȶȉȶȉ

ȴȦHIGȶȉȦȟ

Ȧȶ
Ȧȴ
Ȧȴ
Ȧȏ
Ȧȍ
ȟ

ȏȦȦȦ
ȟȟȟ
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ȦȴȮȏ
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ȦȏȦȏ
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Ȱȁȶ
Ȧȍȉȍȴ

Ȧȉȍȉȁ
ȮȶȁȮ
ȦȍȟȮ
ȴȍȴ
ȁȰȶ
ȁȍȏȉ

YQQESQW®XXRMRKWXMPPK¯RKEV

ȴȶȴȦȴ

ȶȟȦȏȮ

YQQEXMPPK¯RKEV

ȏȴȁȁȰ

ȏȦȉȴȮ

ȍȉȉ
ȁȉ
ȦȦȉȮ
ȶȏȶȶȉ

ȍȉȉ
ȍȁ
Ȯȴȉ
ȶȦȏȮȴ

ȶȴȰȟȴ

ȶȶȮȰȦ

8MPPK¯RKEV
&RP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
.QQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEV
-]VIWQEWOMRIV
ZVMKEQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
&RHIPEVMMRXVIWWIJÁVIXEKSGLNSMRXZIRXYVIW
ZVMKEJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEVSGLJSVHVMRKEV
9TTWONYXREWOEXXIJSVHVMRKEV
YQQEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
4QW®XXRMRKWXMPPK¯RKEV
:EVYPEKIV
Kundfordringar
ZVMKEJSVHVMRKEV
OEXXIJSVHVMRKEV
+MRERWMIPPEXMPPK¯RKEV
1MOZMHEQIHIP

ȦȰ
ȦȮ
Ȧȁ
Ȧȍ
Ȧȟ

*KIXOETMXEPSGLWOYPHIV
*KIXOETMXEP
&OXMIOETMXEP
ZVMKXXMPPWONYXIXOETMXEP
7IWIVZIV
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

ȶȉ

YQQEIKIXOETMXEPL®RJÁVPMKXXMPPQSHIVFSPEKIXW®KEVI
.RRILEZYXERFIWX®QQERHIMRJP]XERHI
8SXEPXIKIXOETMXEP
OYPHIV
Långfristiga skulder
7®RXIF®VERHIWOYPHIV
Ersättningar efter avslutad anställning
ZVMKEWOYPHIV
&ZW®XXRMRKEV
9TTWONYXREWOEXXIWOYPHIV

ȶȦȶȶ
ȶȴ
ȶȰ
ȟ

YQQEP¯RKJVMWXMKEWOYPHIV
Kortfristiga skulder
7®RXIF®VERHIWOYPHIV
1IZIVERXÁVWWOYPHIV
OEXXIWOYPHIV
ZVMKEWOYPHIV
&ZW®XXRMRKEV
YQQEOSVXJVMWXMKEWOYPHIV

YQQEIKIXOETMXEPSGLWOYPHIV

ȶȦȶȶ

ȶȍ
ȶȰ

ȏȰ

ȍȶ

ȶȴȮȴȟ

ȶȶȁȦȴ

ȟȏȟȦ
ȁȉȰ
ȍȏ
ȴȶȴ
ȰȉȰ

ȮȮȶȏ
ȍȟȰ
ȟȁ
ȴȶȍ
–

ȦȦȶȁȉ

ȁȮȏȴ

ȰȰȏ
ȴȰȉȍ
ȴȟȦ
ȴȟȦȦ
ȶȟȰ

Ȯȉȍ
ȏȉȍȉ
ȍȉȮ
ȴȟȴȉ
ȶȁȟ

ȁȁȰȮ

ȟȏȁȦ

ȏȴȁȁȰ

ȏȦȉȴȮ
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Koncernens rapport över förändringar av eget kapital
ȶȉȶȉ

MSEK

:MH¯VIXWFÁVNER
Årets resultat
ZVMKXXSXEPVIWYPXEXJÁV¯VIX

*KIXOETMXEPL®RJÁVPMKXXMPPQSHIVFSPEKIXW®KEVI

&OXMIOETMXEP

ZVMKX
XMPPWONYXIX
4QV®O 0EWWEJPÁHIW
OETMXEP RMRKWVIWIVZ
W®OVMRKEV

'EPERWIVEHI
ZMRWXQIHIPMROP
¯VIXWVIWYPXEX

ȍȁ
–
–

Ȯȴȉ
–
ȦȁȴȮ

ȉ
–
ȉ

VIXWXSXEPVIWYPXEX

–

–

ȦȁȴȮ

–

ȍȶȁȏ

ȴȏȏȮ

ȴ

ȴȏȍȉ

9XHIPRMRK
&Z]XXVMRKEZȶȟȮȶȏȰȰ&EOXMIV
&OXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEV
VIKPIVEHIcQIHIKIXOETMXEPMRWXVYQIRX
– årets kostnader
– utnyttjande av optioner

–
–

–
ȶȶ

–
–

–
–

ȶȁȟȶ
ȴȏȁ

ȶȁȟȶ
ȴȮȉ

ȟ
–

ȶȟȉȦ
ȴȮȉ

–
–

–
–

–
–

–
–

ȶȍ
Ȧȁ

ȶȍ
Ȧȁ

–
–

ȶȍ
Ȧȁ

ȍȉȉ

ȁȉ

ȦȦȉȮ

ȉ

ȶȏȶȶȉ

ȶȴȰȟȴ

ȏȰ

ȶȴȮȴȟ

ȶȉȦȟ

MSEK

:MH¯VIXWFÁVNER
Årets resultat
ZVMKXXSXEPVIWYPXEXJÁV¯VIX

ȶȶȮȰȦ
ȍȴȟȟ
Ȧȟȍȶ

ȍȶ
ȦȦ
ȁ

8SXEPXIKIX
OETMXEP

ȍȉȉ
–
–

:MH¯VIXWWPYX

ȶȦȏȮȴ
ȍȴȟȟ
ȦȦȍ

.RRILEZYXER
FIWX®QQERHI
MRJP]XERHI
YQQE

ȶȶȁȦȴ
ȍȏȦȉ
ȦȟȰȉ

*KIXOETMXEPL®RJÁVPMKXXMPPQSHIVFSPEKIXW®KEVI

&OXMIOETMXEP

ȍȉȉ
–
–

ZVMKX
XMPPWONYXIX
4QV®O 0EWWEJPÁHIW
OETMXEP RMRKWVIWIVZ
W®OVMRKEV

ȴ
–
–

Ȧȟȉ
–
ȍȏȉ

ȦȮ
–
ȦȮ

'EPERWIVEHI
ZMRWXQIHIPMROP
¯VIXWVIWYPXEX

ȦȁȉȁȮ
ȍȁȮȏ
ȶȶȶ

.RRILEZYXER
FIWX®QQERHI
MRJP]XERHI
YQQE

ȦȁȮȟȮ
ȍȁȮȏ
ȴȉȦ

ȍȉ
Ȧȉ
ȉ

8SXEPXIKIX
OETMXEP

ȦȁȁȏȮ
ȍȁȁȏ
ȴȉȦ

VIXWXSXEPVIWYPXEX

–

–

ȍȏȉ

ȦȮ

ȍȰȍȶ

ȰȦȮȍ

Ȧȉ

ȰȦȁȍ

9XHIPRMRK
&Z]XXVMRKEZȏȮȉȍȦȟȁ&EOXMIV
XIVOÁTEZȦȍȉȉȉȉȉ&EOXMIV
&OXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEV
VIKPIVEHIcQIHIKIXOETMXEPMRWXVYQIRX
– årets kostnader
– utnyttjande av optioner

–
–
–

–
ȍȍ
–

–
–
–

–
–
–

ȶȍȶȴ
ȏȦȟ
Ȧȴȏ

ȶȍȶȴ
ȏȮȏ
Ȧȴȏ

ȁ
–
–

ȶȍȴȦ
ȏȮȏ
Ȧȴȏ

–
–

–
–

–
–

–
–

ȟ
ȴȮ

ȟ
ȴȮ

–
–

ȟ
ȴȮ

ȍȉȉ

ȍȁ

Ȯȴȉ

ȉ

ȶȦȏȮȴ

ȶȶȮȰȦ

ȍȶ

ȶȶȁȦȴ

:MH¯VIXWWPYX

ȁȏ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

KONCE RNE NS FINANSIE LL A R APPORTE R

Koncernens kassaflödesanalys
ȦNERYEVMȴȦHIGIQFIV
MSEK

Not

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Ȯȴȁȶ

ȁȦȴȰ

ȦȮȏȰ
ȶȍȶ
ȟȏ
Ȧȁȉȉ
ȍȏ

ȦȟȮȁ
ȶȍȶ
ȏȦȉ
ȶȦȍȮ
ȰȦ

Ȯȏȴȶ

Ȯȶȴȏ

ȍȴȰ
ȏȁȰ
ȟȟ
ȦȦȶȦ
ȍȟȍ
ȴȮȰ

Ȯȴȟ
ȦȉȍȦ
Ȧȏȍȴ
ȴȴȮ
ȟȦȍ
ȍȮȶ

ȁȴȴȏ

Ȯȶȶȁ

ȍȉȮ
ȁȏ
ȏȟȁ
ȏ
Ȱȴ
Ȧȶ
ȴȁȏ

ȏȁȰ
Ȱȉ
ȍȴȮ
ȦȰ
ȦȦȴȮ
Ȧȍȴ
ȶȮȰ

Ȱȉȁ

ȦȰȍȍ

ȶȁȟȶ
ȟ
–
ȴȮȉ
ȏȉȦȉ
ȶȉȦȶ
ȏȍȮ

ȶȍȶȴ
ȁ
Ȧȴȏ
ȏȮȏ
ȴȉȴȍ
ȴȏȴȶ
ȏȶȴ

3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RJMRERWMIVMRKWZIVOWEQLIXIR

ȟȟȉ

ȴȉȦȦ

VIXWRIXXSOEWWEJPÁHI
1MOZMHEQIHIPZMH¯VIXWFÁVNER
:EPYXEOYVWHMJJIVIRWMPMOZMHEQIHIP

ȰȮȴȰ
ȁȍȏȉ
ȶȶȴ

ȶȍȰȶ
ȍȁȮȶ
ȦȉȰ

Ȧȍȉȍȴ

ȁȍȏȉ

4TIVEXMZXOEWWEJPÁHI
3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RHIRPÁTERHIZIVOWEQLIXIR
3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RMRZIWXIVMRKWZIVOWEQLIXIR
+ÁVZ®VZSGLEZ]XXVMRKEZHSXXIVJÁVIXEKSGLMRXVIWWIJÁVIXEK
ZVMKENYWXIVMRKEVȦ

ȁȴȴȏ
Ȱȉȁ
Ȯȍ
Ȯȟȍ

Ȯȶȶȁ
ȦȰȍȍ
ȟȁȏ
ȦȴȦ

4TIVEXMZXOEWWEJPÁHI

ȮȉȉȰ

ȰȰȁȁ

0EWWEJPÁHIJV¯RHIRPÁTERHIZIVOWEQLIXIR
7ÁVIPWIVIWYPXEX
Justering för:
&ZSGLRIHWOVMZRMRKEV
7IEPMWEXMSRWVIWYPXEXSGLÁZVMKEINOEWWEJPÁHIWT¯ZIVOERHITSWXIV
+MRERWRIXXSIVL¯PPIXFIXEPX
Betald skatt
5IRWMSRWJMRERWMIVMRKSGLYXFIXEPRMRKEZTIRWMSRXMPPERWX®PPHE

ȦȶȦȴ

0EWWEJPÁHIJÁVIJÁV®RHVMRKEZVÁVIPWIOETMXEP
+ÁV®RHVMRKEZ
:EVYPEKIV
7ÁVIPWIJSVHVMRKEV
7ÁVIPWIWOYPHIV
+ÁV®RHVMRKEZVÁVIPWIOETMXEP
ORMRKEZL]VIWQEWOMRIV
+ÁVW®PNRMRKEZL]VIWQEWOMRIV
3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RHIRPÁTERHIZIVOWEQLIXIR
0EWWEJPÁHIJV¯RMRZIWXIVMRKWZIVOWEQLIXIR
.RZIWXIVMRKEVMÁZVMKEQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
+ÁVW®PNRMRKEZÁZVMKEQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
.RZIWXIVMRKEVMMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEV
+ÁVW®PNRMRKEZMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEV
+ÁVZ®VZEZHSXXIVJÁVIXEKSGLMRXVIWWIJÁVIXEK
&Z]XXVMRKEZHSXXIVJÁVIXEKSGLMRXVIWWIJÁVIXEK
.RZIWXIVMRKEVMÁZVMKEJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEVRIXXS

Ȧȶ
ȴ
ȴ

3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RMRZIWXIVMRKWZIVOWEQLIXIR
0EWWEJPÁHIJV¯RJMRERWMIVMRKWZIVOWEQLIXIR
Betald utdelning
Betald utdelning till ägare utan bestämmande inflytande
Återköp av egna aktier
&Z]XXVMRKEZIKREEOXMIV
9TTXEKREP¯R
&QSVXIVMRKEZP¯R
&QSVXIVMRKEZPIEWMRKWOYPHIV

1MOZMHEQIHIPZMH¯VIXWWPYX

Ȧȟ

Ȧ+V®QWXZEPYXEW®OVMRKEVEZP¯RSGLEZ]XXVMRKEZ+MRERGMEPSPYXMSRWTSVXJÁPNIV
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Koncernens noter
ȦƱ:®WIRXPMKEVIHSZMWRMRKWTVMRGMTIV
ZMOXMKEYTTWOEXXRMRKEVSGLFIHÁQRMRKEV
:®WIRXPMKEVIHSZMWRMRKWTVMRGMTIV
Koncernredovisningen omfattar Epiroc AB, moderbolaget (”bolaget”),
och dess dotterföretag (tillsammans ”koncernen” eller ”Epiroc”) och
koncernens andelar i intresseföretag och joint ventures. Epiroc AB har
huvudkontor i Nacka, Sverige.
Årsredovisningen för koncernen och Epiroc AB, inklusive de finanWMIPPEVETTSVXIVREKSHO®RHIWJÁVYXJ®VHERHIEZWX]VIPWIRHIRȏQEVW
ȶȉȶȦ'EPERWV®ORMRKEVSGLVIWYPXEXV®ORMRKEV®VJÁVIQ¯PJÁVJEWXWX®PPERHIEZ¯VWWX®QQERHIRȶȁETVMPȶȉȶȦ
Grund för upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporterna
®VSGOW¯YTTV®XXEHIIRPMKXHIRWZIRWOEVIOSQQIRHEXMSRIR7+7Ȧ
”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” och tillämpliga
YXXEPERHIRYXJ®VHEHIEZ7¯HIXJÁVJMRERWMIPPVETTSVXIVMRK)IWWEOV®ver vissa ytterligare upplysningar för svenska koncernredovisningar
som är upprättade enligt IFRS.
Grund för konsolidering
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Koncernens resultat- och balansräkning omfattar alla företag över vilka
bolaget direkt eller indirekt utövar ett bestämmande inflytande. Ett
bestämmande inflytande föreligger när bolaget har kontroll över ett
JÁVIXEKI\TSRIVEWJÁVIPPIVLEVV®XXIRXMPPVÁVPMKEZOEWXRMRKJV¯RWMXX
IRKEKIQERKMJÁVIXEKIXSGLOERT¯ZIVOEEZOEWXRMRKIRQIHLN®PTEZ
sitt bestämmande inflytande. Normalt bygger bestämmande inflyXERHISGLH®VQIHOSRWSPMHIVMRKT¯®KERHI.R¯KVEJ¯YRHERXEKWJEPP
F]KKIVOSRWSPMHIVMRKT¯EZXEPWSQKIVOSRGIVRIRFIWX®QQERHI
inflytande i ett företag.
Koncerninterna mellanhavanden och interna intäkter och kostnader som uppkommer vid koncerninterna transaktioner elimineras
i sin helhet vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter.
:MRWXIVSGLJÁVPYWXIVJV¯ROSRGIVRMRXIVREXVERWEOXMSRIVWSQVIHSZMWEW
FPERHXMPPK¯RKEVXMPPI\IQTIPZEVYPEKIVSGLERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
IPMQMRIVEWMWMRLIPLIXQIRJÁVPYWXIVFEVEMHIRQ¯RHIXMRXIJÁVI
PMKKIVR¯KSXRIHWOVMZRMRKWFILSZ
Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Rörelseförvärv
betraktas som en transaktion i vilken koncernen direkt förvärvar
HSXXIVJÁVIXEKIXWXMPPK¯RKEVSGLÁZIVXEVHIWWWOYPHIV5IVJÁVZ®VZWXMHTYROXIRƳHIXHEXYQH¯FIWX®QQERHIMRJP]XERHIIVL¯PPWƳVIHSZMWEW
ZEVNIMHIRXMJMIVFEVJÁVZ®VZEHXMPPK¯RKSGLWOYPHXMPPWMXXZIVOPMKEZ®VHI
*VPEKHOÁTIWOMPPMRKZ®VHIVEHXMPPZIVOPMKXZ®VHIMRRIJEXXEVXMPPK¯RKEV
WSQÁZIVP¯XMXWEZOSRGIVRIRYTTOSQREWOYPHIVXMPPHIXMHMKEVI®KEVRE
av det förvärvade företaget och egetkapitalandelar som koncernen
utfärdat i utbyte mot bestämmande inflytande i det förvärvade företaget. Efterföljande ändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkRMRKIRW¯ZMHEHIRZMPPOSVEHIOÁTIWOMPPMRKIRMRXIOPEWWMJMGIVEWWSQ
eget kapital. Koncernens transaktionskostnader i samband med ett
rörelseförvärv kostnadsförs när de uppkommer.
Goodwill beräknas som summan av erlagd köpeskilling, beloppet
för eventuellt innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade
JÁVIXEKIXSGLHIXZIVOPMKEZ®VHIXT¯OSRGIVRIRWXMHMKEVIIKIXOETMXEPERHIPMHIXJÁVZ®VZEHIJÁVIXEKIX SQW¯HERXMRRILEZJERRWQMRYW
RIXXSXEZFIPSTTIRTIVJÁVZ®VZWXMHTYROXIRT¯HIMHIRXMJMIVFEVEJÁVZ®VZEHIXMPPK¯RKEVRESGLÁZIVXEKREWOYPHIVRE
Innehav utan bestämmande inflytande värderas vid första redovisningstillfället till innehavets proportionella andel av det verkliga
Z®VHIXT¯MHIRXMJMIVFEVERIXXSXMPPK¯RKEV
Efterföljande resultat hänförligt till innehav utan bestämmande
MRJP]XERHIJÁVHIPEWT¯MRRILEZIXYXERFIWX®QQERHIMRJP]XERHI®ZIR
SQHIXXEMRRIF®VEXXHIXYTTWX¯VIRYRHIVWOSXXWTSWMXMSRJÁVMRRILEZIX
MJV¯KE+ÁVZ®VZEZMRRILEZYXERFIWX®QQERHIMRJP]XERHIVIHSZMWEW
som en transaktion mellan eget kapital hänförligt till moderbolagets
ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Skillnaden mellan
erlagd köpeskilling och den proportionella andelen av de förvärvade

ȁȰ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

RIXXSXMPPK¯RKEVREVIHSZMWEWMIKIXOETMXEP+ÁVYTTKMJXIVSQJÁVZ®VZ
YRHIV¯VIXWIRSXȴ
Intresseföretag och joint ventures
Ett intresseföretag är ett företag i vilket koncernen har ett betydande,
men inte bestämmande, inflytande över ekonomiska och operativa
WXVEXIKMIV3®VOSRGIVRIRMRRILEVȶȉƳȍȉ EZVÁWXIVREERWIWIXX
FIX]HERHIMRJP]XERHIJÁVIPMKKEW¯ZMHEMRXIERREXOPEVXOERT¯ZMWEW
Ett joint venture är ett företag över vilket koncernen har gemensamt
bestämmande inflytande, genom avtal med en eller flera parter.
Innehav i intresseföretag och joint ventures redovisas enligt kapitaPERHIPWQIXSHIR)IXMRRIF®VEXXHIVIHSZMWEHIZ®VHIREJÁVMRRILEZ
i intresseföretag eller joint ventures motsvarar koncernens andel av
redovisat eget kapital i intresseföretaget eller joint venture-företaget,
eventuell goodwill och eventuella övriga kvarvarande justeringar till
verkligt värde som redovisats per förvärvstidpunkten.
”Andelar av intresseföretags och joint ventures resultat”, som
redovisas i resultaträkningen, utgörs av koncernens andel av intresseföretagets och joint venture-företagets resultat efter skatt justerat
för eventuella avskrivningar, nedskrivningar och andra justeringar
WSQYTTOSQQMXT¯KVYRHEZIZIRXYIPPEOZEVWX¯IRHINYWXIVMRKEVXMPP
ZIVOPMKXZ®VHIWSQVIHSZMWEXWZMHJÁVZ®VZWXMHTYROXIR9XHIPRMRKJV¯R
ett intresseföretag eller joint venture minskar innehavets redovisade
värde. Koncernens andel av orealiserade vinster och förluster vid
transaktioner med intresseföretag eller joint ventures elimineras,
JÁVPYWXIVIQIPPIVXMHIRFEVXMHIRQ¯RHIXMRXIJÁVIPMKKIVIXXRIHWOVMZRMRKWFILSZLSWXMPPK¯RKIR3®VOSRGIVRIRWERHIPEZJÁVPYWXIVMIXX
intresseföretag eller joint venture motsvarar eller överstiger dess
innehav i intresseföretaget redovisar inte koncernen ytterligare förPYWXIVW¯ZMHEMRXIOSRGIVRIRLEVT¯XEKMXWMKJÁVTPMOXIPWIVIPPIVKNSVX
YXFIXEPRMRKEV¯MRXVIWWIJÁVIXEKIXWZ®KREV
Funktionell valuta och omräkning av utländsk valuta
)IJMRERWMIPPEVETTSVXIVRETVIWIRXIVEWMWZIRWOEOVSRSV *0WSQ®V
Epiroc AB:s redovisningsvaluta och även presentationsvaluta för konGIVRIRWJMRERWMIPPEVETTSVXIVMRK¯ZMHEMRXIERREXERKIWTVIWIRXIVEW
beloppen i miljoner svenska kronor (MSEK).
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som
gällde vid tidpunkten för transaktionen. Icke-monetära poster som är
redovisade till anskaffningsvärde är rapporterade med användning
av valutakursen per datumet för transaktionen och icke-monetära
poster som redovisas till verkligt värde är rapporterade till den kurs
WSQV¯HHIR®VHIZIVOPMKEZ®VHIREJEWXWX®PPHIW2EXIVMIPPESGLMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEVZEVYPEKIVSGLJÁVWOSXXWFIXEPRMRKEV®VI\IQTIPT¯
icke-monetära poster. Fordringar och skulder och andra monetära
poster i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Valutakursvinster och valutakursförluster hänförliga till kundfordringar och
leverantörsskulder samt andra rörelsefordringar och rörelseskulder
redovisas i ”Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader” och valutaOYVWZMRWXIVSGLJÁVPYWXIVL®RJÁVPMKEXMPPÁZVMKEJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEV
SGLJMRERWMIPPEWOYPHIVMRK¯VMƹ+MRERWMIPPEMRX®OXIVSGLOSWXREHIVƹ
Valutakursdifferenser vid omräkning till funktionell valuta redovisas i
övrigt totalresultat i följande fall:
• omräkning av en finansiell skuld identifierad som säkring av en
nettoinvestering i en utlandsverksamhet,
• SQV®ORMRKEZOSRGIVRMRXIVREJSVHVMRKEVT¯IPPIVWOYPHIVXMPPIR
utlandsverksamhet som i allt väsentligt är del av nettoinvesteringen
i utlandsverksamheten,
• kassaflödessäkringar av valutarisk i den utsträckning som säkringen
är effektiv.
I de finansiella rapporterna omräknas balansräkningar för utländska
dotterföretag till SEK med de valutakurser som gällde vid rapportperiodens slut och resultaträkningarna omräknas till rapportperiodens
KIRSQWRMXXWOYVWIV4QV®ORMRKWHMJJIVIRWIVWSQYTTWX¯VZMHW¯HER
valutaomräkning redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras
i omräkningsreserven i eget kapital. Valutakurser för de viktigaste
ZEPYXSVREWSQERZ®RXWM0SRGIVRIRWJMRERWMIPPEVETTSVXIV¯XIVJMRRWM
RSXȶȁ
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Segmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamLIXJV¯RZMPOIRHIROERKIRIVIVEMRX®OXIVSGL¯HVEWMKOSWXREHIV
vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högsta
verkställande beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning
av resurser till segmentet och bedömning av dess resultat, och för
ZMPOIRHIXJMRRWJVMWX¯IRHIJMRERWMIPPMRJSVQEXMSRXMPPK®RKPMK*TMVSGW
JÁVIXEKWPIHRMRKÁZIVZEOEVZIVOWEQLIXIRYTTHIPEXT¯HMZMWMSRIVWSQ
motsvarar Koncernens operativa rörelsesegment. RörelsesegmenXIRWVÁVIPWIVIWYPXEXJÁPNWVIKIPFYRHIXYTTEZOSRGIVRIRW:)SGLOSRcernchef (som anses vara högsta verkställande beslutsfattare) i syfte
EXXJEXXEFIWPYXSQLYVVIWYVWIVWOEJÁVHIPEWT¯VÁVIPWIWIKQIRXIR
och bedöma deras resultat. I koncernens finansiella rapporter har de
STIVEXMZEVÁVIPWIWIKQIRXIRWPEKMXWWEQQERMXZ¯VETTSVXIVERHIWIKment för vilka information ska lämnas, Equipment & Service och Tools
&XXEGLQIRXWIRPMKX.+7ȁIRSXȏJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till ett belopp som avspeglar förväntad ersättning
SGLIVW®XXRMRKJÁVIXEKIXLEVV®XXXMPPJÁVÁZIVP¯XERHIEZZEVSVSGLIPPIV
XN®RWXIVXMPPOYRHIVR®VOSRXVSPPIRLEVÁZIVJÁVXWXMPPOYRHIRIRSXȏJÁV
mer information avseende intäkter per segment och per geografiskt
SQV¯HI
Försäljning av varor
.RX®OXIVJV¯RJÁVW®PNRMRKEZZEVSVVIHSZMWEWZMHHIRXMHTYROXR®V
OSRXVSPPIREZZEVSVRELEVÁZIVJÁVXWXMPPOYRHIR)IXXEWOIVXMPPI\IQTIP
när koncernen har en avtalsenlig rätt till betalning för varan, kunden
LEV®KERHIV®XXXMPPZEVERZEVERLEVPIZIVIVEXWXMPPOYRHIRSGLIPPIV
kunden har de betydande risker och fördelar som är förknippade med
varornas ägande.
3®VHIW¯PHEZEVSVREMLÁKKVEH®VOYRHERTEWWEHISGLHIXJMRRWIR
legal rätt till betalning, redovisas intäkter över tid. Nedlagda utgifter
jämfört med totala beräknade utgifter används för att beräkna framsteg mot överföring av kontroll över varan till kunden.
:MH¯XEKERHIRSQ¯XIVOÁTH®V¯XIVOÁTWTVMWIX®VP®KVI®RHIX
ursprungliga försäljningspriset men kunden har ekonomiska incitaQIRXEXXERZ®RHEEPXIVREXMZIX¯XEKERHISQ¯XIVOÁTVIHSZMWEWXVERWaktionen som ett operationellt leasingavtal.
Rörlig ersättning
:MWWEOSRXVEOXQIHOYRHIVMRRIL¯PPIVVIXYVV®XXLERHIPWVEFEXXIPPIV
Q®RKHVEFEXX4QHIXMRXIK¯VEXXFIV®OREMRX®OXIVT¯IXXXMPPJÁVPMXPMKX
sätt skjuter koncernen upp intäkten fram till att det är mycket sannoPMOXEXXSW®OIVLIXIRLEVYTTLÁVX¯HEREEZW®XXRMRKEVYTTWOEXXEWZMH
OSRXVEOXIXWMRK¯IRHISGLYTTHEXIVEWH®VIJXIV
åƒƣŹŹ·ƒƒ
När ett kontrakt med en kund ger en rätt att returnera varan inom
IRZMWWXMHVIHSZMWEVOSRGIVRIRHIRREVIXYVV®XXYXMJV¯RIRJÁVZ®RXEXZ®VHIQIXSHFEWIVEXT¯LMWXSVMWOIVJEVIRLIXEZOYRHIRIPPIVPMORERHIOYRHIVWEQXJÁVZ®RXEHIJVEQXMHEPIZIVERWIV)IMRX®OXIVWSQ
avser den förväntade returen redovisas som en förutbetald intäkt och
redovisas i balansräkningen inom ”Övriga skulder”. En motsvarande
NYWXIVMRKKÁVWEZOSWXREHIRJÁVW¯PHEZEVSVSGLVIHSZMWEWMFEPERWV®Oningen inom ”Övriga fordringar”.
Utförande av tjänster
.RX®OXIVJV¯RXN®RWXIVVIHSZMWEWÁZIVXMHQIHL®RW]RXMPPJ®VHMKWX®PPERHIKVEHIRJÁVZEVNITVIWXEXMSRW¯XEKERHI+®VHMKWX®PPERHIKVEHIRJÁVZEVNITVIWXEXMSRW¯XEKERHIFIV®OREWFEWIVEXT¯ERHIPIR
nedlagda utgifter jämfört med totala beräknade utgifter för varje
TVIWXEXMSRW¯XEKERHI
3®VYXJEPPIXJÁVIXXWIVZMGIOSRXVEOXMRXIOERYTTWOEXXEWT¯IXXXMPPJÁVPMXPMKXW®XXVIHSZMWEWMRX®OXIVMHIRQ¯RHIXJMRRWYTTOSQREOSWXREHIV
WSQZ®RXEWOYRREFPM¯XIVZYRRE3®VHIX®VWERRSPMOXEXXHIXSXEPEOSRtraktskostnaderna kommer att överstiga de totala intäkterna, redovisas den förväntade förlusten omedelbart som en kostnad.
Kontraktstillgångar och kontraktsskulder
4QV®XXMKLIXXMPPIVW®XXRMRKJÁVIXXWTIGMJMOXTVIWXEXMSRW¯XEKERHI®V
ZMPPOSVEHEZEXX]XXIVPMKEVITVIWXEXMSRW¯XEKERHIYTTJ]PPWOPEWWMJMGIVEW
V®XXIRWSQIROSRXVEOXWXMPPK¯RK3®VFIXEPRMRKLEVQSXXEKMXWMJÁVZ®K
JÁVEXXYTTJ]PPETVIWXEXMSRW¯XEKERHIOPEWWMJMGIVEWWOYPHIRWSQIR
kontraktsskuld.
Prestationsåtaganden
.RJSVQEXMSRK®PPERHIOSRGIVRIRWTVIWXEXMSRW¯XEKERHIR®VWEQQERfattade nedan:

ƒŹƣžƒĻĞĻď
5VIWXEXMSRW¯XEKERHIXFIHÁQWYTTJ]PPXZMHPIZIVERWEZYXVYWXRMRKIR
utom för utrustning med komplex installation. Vid dessa omständigLIXIVFIHÁQWTVIWXEXMSRW¯XEKERHIXYTTJ]PPXZMHJ®VHMKWX®PPERHIXEZ
MRWXEPPEXMSRIR'IXEPRMRKWZMPPOSV®VKIRIVIPPXȴȉƳȰȉHEKEVIJXIVPIZIrans, för vissa kontrakt krävs kortfristig förskottsbetalning före leveVERW:MWWEOSRXVEOXMRRIL¯PPIVVIXYVV®XXFÁXIVZMHJÁVWIREHPIZIVERW
Q®RKHVEFEXXSGLV®XXXMPP¯XIVOÁTZMPOIXKIVYTTLSZXMPPFIKV®RWEHI
uppskattningar av ersättningsbeloppet.
FĻžƒ±ĮĮ±ƒĞŇĻžƒĥ·ĻžƒåŹ
Installationstjänster säljs antingen separat eller som en del av förW®PNRMRKEZYXVYWXRMRK5VIWXEXMSRW¯XEKERHIX®VYTTJ]PPXÁZIVXMH
och betalning sker generellt vid färdigställandet och efter kundens
godkännande.
åžåŹƽÚåĮ±ŹƐŇÏĚƐƽåŹīƒǅď
5VIWXEXMSRW¯XEKERHIXFIHÁQWYTTJ]PPXZMHPIZIVERWEZYXVYWXRMRKIR
'IXEPRMRKWZMPPOSV®VKIRIVIPPXȴȉƳȰȉHEKEVIJXIVPIZIVERW:MWWEOSRXVEOXMRRIL¯PPIVQ®RKHVEFEXXZMPOIXKIVYTTLSZXMPPFIKV®RWEHIYTTskattningar av ersättningsbeloppet.
åŹƽĞÏå
5VIWXEXMSRW¯XEKERHIXEZWIIRHIWIVZMGI®VYTTJ]PPXÁZIVXMHSGLQIH
FIXEPRMRKWZMPPOSVKIRIVIPPXȴȉƳȰȉHEKEVIJXIVJ®VHMKWX®PPERHIX
IRSXȏJÁVQIVMRJSVQEXMSREZWIIRHIOSRGIVRIRW
TVIWXEXMSRW¯XEKERHIR
Maskinuthyrning
-]VIWMRX®OXIVJV¯RL]VIWQEWOMRIVVIHSZMWEWPMRN®VXÁZIVL]VIWTIVMSHIR
Försäljning av hyresmaskiner redovisas som intäkt när de väsentliga
ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet
ÁZIVJÁVXWXMPPOÁTEVIR)IXVIHSZMWEHIZ®VHIXJÁVHIW¯PHEL]VIWQEWOMRIVREVIHSZMWEWWSQOSWXREHJÁVW¯PHEZEVSV.RZIWXIVMRKEVMSGL
JÁVW®PNRMRKEZL]VIWQEWOMRIVMRK¯VMOEWWEJPÁHIXJV¯RHIRPÁTERHI
verksamheten.
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Kommissioner och royaltyavgifter redovisas enligt periodiseringsprinGMTIRYXMJV¯REZXEPIXWIOSRSQMWOEMRRIFÁVH:MRWXIVIPPIVJÁVPYWXIVZMH
YXVERKIVMRKIPPIVEZ]XXVMRKEZIRERP®KKRMRKWXMPPK¯RKJEWXWX®PPWKIRSQ
N®QJÁVIPWIEZIVL¯PPREMRX®OXIVJV¯REZ]XXVMRKIRQIHHIXVIHSZMWEHI
Z®VHIXJÁVERP®KKRMRKWXMPPK¯RKIR¯HEREMRX®OXIVSGLOSWXREHIV
redovisas netto under ”Övriga rörelseintäkter” eller ”Övriga rörelseOSWXREHIVƹIRSXȮJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i resultaträkningen
genom tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelning redovisas i
VIWYPXEXV®ORMRKIRTIVHIXHEXYQ0SRGIVRIRWV®XXEXXIVL¯PPEFIXEPRMRKIRJEWXWX®PPXWI®ZIRRSXȁJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR
Inkomstskatter
.ROSQWXWOEXXIVMRRIJEXXEVF¯HIEOXYIPPESGLYTTWONYXREWOEXXIV
Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen om inte den underliggande transaktionen redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital,
i dessa fall redovisas motsvarande skatt enligt samma princip. En
aktuell skatteskuld eller skattefordran redovisas för uppskattade skatXIWOYPHIVIPPIVWOEXXI¯XIVF®VMRKEVJÁVHIXEOXYIPPE¯VIXIPPIVXMHMKEVI¯V
Uppskjuten skatt redovisas genom användning av balansräkningsQIXSHIR9TTWONYXIRWOEXXFIV®OREWT¯WOMPPREHIVQIPPERVIHSZMWEHI
värden i balansräkningen och skattemässiga värden, s.k. temporära
skillnader, samt balanserade outnyttjade underskottsavdrag och
andra skattemässiga avdrag. Temporära skillnader hänförliga till
JÁPNERHIXMPPK¯RKEVSGLWOYPHIVLEVMRXIFIEOXEXWHIRJÁVWXEVIHSZMWningen av goodwill, den första redovisningen (annan än vid rörelseJÁVZ®VZEZXMPPK¯RKEVSGLWOYPHIVWSQZEVOIRT¯ZIVOEVVIHSZMWEXIPPIV
skattepliktigt resultat samt skillnader hänförliga till innehav i dotterJÁVIXEKMRXVIWWIJÁVIXEKSGLNSMRXZIRXYVIWMHIRQ¯RHIWERRSPMOXMRXI
OSQQIVEXX¯XIVJÁVEWMRSQÁZIVWO¯HPMKJVEQXMHSGLJÁVZMPOEFSPEKIX
OERWX]VEXMHTYROXIRJÁV¯XIVJÁVMRKIREZHIXIQTSV®VEWOMPPREHIVRE
*RYTTWONYXIRWOEXXIJSVHVERVIHSZMWEWFEVEMHIRQ¯RHIX®V
WERRSPMOXEXXHIXOSQQIVEXXK¯EXXYXR]XXNEHIRREJSVHVERQSXJVEQtida skattepliktiga resultat. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade
per balansdagen för respektive skattesubjekt.
Aktuella och uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal rätt att kvitta aktuella skattefordringar mot
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aktuella skatteskulder samt när skatterna debiteras av en och samma
skattemyndighet och när koncernen avser att betala de aktuella skattefordringarna och -skulderna med ett nettobelopp. För uppgifter om
OSRGIVRIRWWOEXXIVWIRSXȟ
Resultat per aktie
7IWYPXEXTIVEOXMIJÁVIYXWT®HRMRKFIV®OREWYXMJV¯R¯VIXWVIWYPXEXL®RJÁVPMKXXMPPQSHIVFSPEKIXW®KEVISGLERXEPIXYXIWX¯IRHIEOXMIVNYWXIVEX
för eventuell efterföljande aktiesplit som skett före utfärdandet av de
finansiella rapporterna. Resultat per aktie efter utspädning beräknas
YXMJV¯R¯VIXWVIWYPXEXL®RJÁVPMKXXMPPQSHIVFSPEKIXW®KEVISGLERXEPIX
YXIWX¯IRHIEOXMIVIJXIVYXWT®HRMRK9XWT®HRMRKWIJJIOXIVYTTOSQQIV
T¯KVYRHEZEOXMISTXMSRIVWSQOERVIKPIVEWQIHEOXMIVIPPIVIRPMKX
de anställdas val av aktier eller kontanter i de aktierelaterade incitamentsprogrammen. Aktieoptioner har en utspädningseffekt när den
genomsnittliga aktiekursen under perioden överstiger optionernas
lösenpris. När utspädningseffekten beräknas, justeras lösenpriset
QIHZ®VHIXT¯JVEQXMHEXN®RWXIVL®RJÁVPMKEXMPPSTXMSRIVREIRSXȦȦ
Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde, enligt vad som fastställts vid
förvärvstidpunkten för en verksamhet (se ”Rörelseförvärv”), efter avdrag
JÁVIZIRXYIPPEEGOYQYPIVEHIRIHWOVMZRMRKEV,SSH[MPPJÁVHIPEWT¯HI
kassagenererande enheter som väntas gynnas av rörelseförvärvets
synergieffekter. Epirocs operativa rörelsesegment har identifierats som
kassagenererande enheter. Nedskrivningsbehovet prövas minst en
K¯RKTIV¯VIPPIVR®VHIXJMRRWXIGOIRT¯EXXHIXFILÁZIVTVÁZEW,SSH[MPP
VIHSZMWEWWSQIRMQQEXIVMIPPXMPPK¯RKQIHSFIWX®QFEVR]XXNERHITIVMSH
Teknikbaserade immateriella tillgångar
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer. Forskningsprojekt som förvärvats som del av rörelseförvärv redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde per förvärvstidpunkten.
Efter det första redovisningstillfället redovisas forskningsprojekt till
anskaffningsvärde efter avdrag för av- och nedskrivningar. Utgifter för
YXZIGOPMRKOSWXREHWJÁVWR®VHIYTTOSQQIVW¯ZMHEMRXIYXZIGOPMRKWaktiviteterna uppfyller villkoren för att aktiveras, det vill säga:
• produkten eller processen som utvecklas bedöms vara tekniskt och
OSQQIVWMIPPXK¯RKFEVSGL
• OSRGIVRIRLEVEZWMOXSGLJÁVQ¯KEEXXJ®VHMKWX®PPESGLW®PNEIPPIV
använda produkten eller processen.
• OSRGIVRIRLEVJÁVQ¯KEEXXQ®XEXMPPJÁVPMXPMKLIXIRJÁVHIYXKMJXIVWSQ
L®RJÁVWMKXMPPMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEVYRHIVHIVEWYXZIGOPMRKWXMH
)IYXKMJXIVWSQEOXMZIVEWMRRIJEXXEVYXKMJXIVJÁVQEXIVMEPHMVIOXPÁRSGL
andra direkt till projektet hänförliga utgifter. Aktiverade utvecklingsutgifter redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avoch nedskrivningar. Avskrivningar avseende forskning- och utvecklingsutgifter redovisats som del av forsknings- och utvecklingskostnaderna
i resultaträkningen eftersom koncernen övervakar forsknings- och
YXZIGOPMRKWJYROXMSRIRWSQLIPLIXIRSXȮSGLȦȶJÁVQIVMRJSVQEXMSR
Varumärken
0SRGIVRIRWJÁVZ®VZEHIZEVYQ®VOIREOXMZIVEWFEWIVEXT¯HIVEWZIVOliga värde vid förvärvstidpunkten och redovisas därefter till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Marknads- och kundrelaterade immateriella tillgångar
+ÁVZ®VZEHIQEVOREHWSGLOYRHVIPEXIVEHIMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEV
EOXMZIVEWFEWIVEXT¯HIVEWZIVOPMKEZ®VHIZMHJÁVZ®VZWXMHTYROXIRSGL
redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avoch nedskrivningar.
Övriga immateriella tillgångar
+ÁVZ®VZEHIMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEVEZWIIRHIOSRXVEOXWFEWIVEHI
V®XXMKLIXIVWSQPMGIRWIVIPPIVJVERGLMWIEZXEPEOXMZIVEWFEWIVEXT¯
deras verkliga värde vid förvärvstidpunkten och redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Utgifter för internt upparbetad goodwill, varumärken och liknande
poster kostnadsförs när de uppkommer.
+ÁV®RHVMRKEVMOSRGIVRIRWMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEVYRHIV¯VIXFIWOVMZW
MRSXȦȶ
Materiella anläggningstillgångar
2EXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEVVIHSZMWEWXMPPERWOEJJRMRKWZ®VHIIJXIV
avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet
JÁVIRQEXIVMIPPERP®KKRMRKWXMPPK¯RKMRRIJEXXEVMROÁTWTVMWXYPPEVWEQX
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OSWXREHIVHMVIOXL®RJÁVPMKEXMPPEXXFVMRKEXMPPK¯RKIRT¯TPEXWSGLMWOMGOEXX
ERZ®RHEW&RWOEJJRMRKWZ®VHIXMRRIJEXXEVSGOW¯MXMPP®QTPMKEJEPPRIHQSRXIVMRKSGLFSVXJSVWPERHIEZXMPPK¯RKIRMJVEQXMHIR1¯RIOSWXREHIVJÁV
XMPPK¯RKEVWSQXEVIREZWIZ®VHXMHEXXJ®VHMKWX®PPEJÁVEZWIHHERZ®RHRMRK
P®KKWXMPPMERWOEJJRMRKWZ®VHIXJVEQXMPPWEXXXMPPK¯RKEVREMEPPXZ®WIRXPMKX®V
färdiga för avsedd användning eller försäljning och skrivs därefter av.
ƱƲ0SRGIVRIREOXMZIVEVYXKMJXIVZMHHIXJÁVWXEVIHSZMWRMRKWXMPPJ®PPIXSGL
ZMHYXF]XIEZFIX]HERHIHIPEVEZQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEVSQ
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknipTEHIQIHXMPPK¯RKIROSQQIVOSRGIVRIRXMPPHIPSGLERWOEJJRMRKWZ®VHIXOERFIV®OREWT¯IXXXMPPJÁVPMXPMKXW®XX&PPEERHVEYXKMJXIVVIHSZMWEW
som kostnader i resultaträkningen den period de uppkommer.
Hyresmaskiner
-]VIWJPSXXERFIWX¯VEZFSVVTPEXXJSVQEVKVYZXVYGOEVPEWXEVISGLM
mindre utsträckning hydrauliska verktyg, simulatorer och annan
gruv- och anläggningsutrustning. Hyresmaskinerna redovisas vid det
första redovisningstillfället till anskaffningsvärde och skrivs av över
den beräknade nyttjandeperioden. Hyresmaskiner skrivs av till ett
VIWXZ®VHIWSQYTTK¯VXMPPȉƳȦȉ EZERWOEJJRMRKWZ®VHIX
Avskrivningar
&ZWOVMZRMRKEVFIV®OREWYXMJV¯RERWOEJJRMRKWZ®VHIKIRSQXMPP®QTRMRK
EZPMRN®VEZWOVMZRMRKÁZIVXMPPK¯RKIRWYTTWOEXXEHIR]XXNERHITIVMSH
)IPEVEZQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEVZEVWERWOEJJRMRKWZ®VHI
®VFIX]HERHIMJÁVL¯PPERHIXMPPXMPPK¯RKIRWXSXEPEERWOEJJRMRKWZ®VHI
skrivs av separat när delarnas nyttjandeperioder inte överensstämQIVQIHR]XXNERHITIVMSHIVREJÁVXMPPK¯RKIRWÁZVMKEHIPEV
Följande nyttjandeperioder används vid avskrivningar:
8IORMOFEWIVEHIMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEV
:EVYQ®VOIR
2EVOREHWSGLOYRHVIPEXIVEHIMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEV
']KKREHIV
2EWOMRIVSGLMRZIRXEVMIV
+SVHSR
)EXSVYXVYWXRMRKQEWOMRSGLTVSKVEQZEVE
-]VIWQEWOMRIV

ȴƳȦȍ¯V
ȍƳȦȉ¯V
ȍƳȦȍ¯V
ȶȍƳȍȉ¯V
ȴƳȦȉ¯V
ȏƳȍ¯V
ȴƳȦȉ¯V
ȴƳȁ¯V

3]XXNERHITIVMSHIVRESGLVIWXZ®VHIRESQTVÁZEW¯VPMKIRIPPIVQIV
JVIOZIRXSQHIXJMRRWXIGOIRT¯IXXRIHWOVMZRMRKWFILSZ2EVOXMPPK¯RKEVYRHIVYTTJÁVERHISGLKSSH[MPPWOVMZWMRXIEZIRSXȦȴJÁV
¯VIXWJÁV®RHVMRKEVMOSRGIVRIRWQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
1IEWMRKƳ.+7ȦȰ
0SRGIVRIREKIVEVF¯HIWSQPIEWIKMZEVISGLPIEWIXEKEVI3®V
IXXEZXEPMRK¯WFIHÁQIVOSRGIVRIREZXEPIXJÁVEXXJEWXWX®PPESQ
HIX®VIPPIVMRRIL¯PPIVIXXPIEWMRKEZXEP)IXZMPPW®KESQEZXEPIX
överför rätten att kontrollera användningen av en identifierad
XMPPK¯RKYRHIVIRZMWWXMHWTIVMSHMYXF]XIQSXIVW®XXRMRK
Koncernen som leasetagare
SQPIEWIXEKEVIVIHSZMWEVOSRGIVRIRIRR]XXNERHIV®XXWXMPPK¯RKWEQX
IRPIEWMRKWOYPHMFEPERWV®ORMRKIR5IVMRPIHRMRKWHEXYQZ®VHIVEW
PIEWMRKWOYPHIRMRMXMEPXXMPPRYZ®VHIXEZHI¯XIVWX¯IRHIPIEWMRKEZKMJterna, diskonterat med den implicita räntan i leasingavtalet, eller om
den räntesatsen inte enkelt kan fastställas till koncernens marginella
YTTP¯RMRKWV®RXE1IEWMRKEZKMJXIVWSQMROPYHIVEWMZ®VHIVMRKIRFIWX¯V
av fasta avgifter, variabla leasingavgifter som är beroende av ett index
eller en räntesats, belopp som ska betalas enligt en restvärdesgaranti
och leasingavgifter relaterade till utnyttjande av eventuella optioner
i leasingavtalet, om det är rimligt säkert att koncernen kommer att
YXR]XXNESTXMSRIR1IEWMRKWOYPHIRZ®VHIVEWH®VIJXIVXMPPYTTPYTIX
anskaffningsvärde justerat för eventuella omvärderingar.
Omvärdering av leasingskulden, och motsvarande tillämplig justering av nyttjanderätten, görs när
• leasingperioden förändras eller bedömningen av en köpoption
JÁV®RHVEWPIEWMRKWOYPHIRSQZ®VHIVEWH¯KIRSQEXXHMWOSRXIVEHI
ändrade leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta,
• leasingavgifterna förändras till följd av ändringar i ett index eller
när de belopp som förväntas betalas ut enligt en restvärdesgaranti
JÁV®RHVEWPIEWMRKWOYPHIRSQZ®VHIVEWH¯KIRSQEXXHMWOSRXIVEHI
ändrade leasingavgifterna med en oförändrad diskonteringsränta,
• leasingavtalet ändras, och ändringen inte redovisas som ett separat
PIEWMRKEZXEPPIEWMRKWOYPHIRSQZ®VHIVEWH¯KIRSQEXXHMWOSRXIVE
de ändrade leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta.
3]XXNERHIV®XXWXMPPK¯RKIRYXKÁVWEZHIRMRMXMEPEZ®VHIVMRKIREZQSXsvarande leasingskuld med tillägg av eventuella leasingavgifter som
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betalats per eller före startdatum och eventuella initiala direkta kostREHIV)IRPIEWEHIXMPPK¯RKIRZ®VHIVEWH®VIJXIVXMPPERWOEJJRMRKWZ®VHI
minskat för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar och
NYWXIVEWJÁVIZIRXYIPPSQZ®VHIVMRK)IRPIEWEHIXMPPK¯RKIRWOVMZWEZ
PMRN®VXÁZIVPIEWMRKTIVMSHIRIPPIVÁZIVHIRYRHIVPMKKERHIXMPPK¯RKIRW
nyttjandeperiod om det bedöms vara rimligt säkert att koncernen
OSQQIVEXXIVL¯PPE®KERHIV®XXZMHPIEWMRKTIVMSHIRWWPYX3]XXNERHITIVMSHIRFÁVNEVZMHPIEWMRKEZXEPIXWWXEVXHEXYQ&ZWOVMZRMRKIRT¯R]XXNERHIV®XXWXMPPK¯RKIRVIHSZMWEWMRSQVÁVIPWIVIWYPXEXIXSGLV®RXIOSWXREHIVT¯PIEWMRKWOYPHIRMRSQJMRERWRIXXSX3]XXNERHIV®XXWXMPPK¯RKIR
prövas för nedskrivningsbehov enligt principen som beskrivs under
EZWRMXXIXƸ3IHWOVMZRMRKEZMGOIJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEVƹ
4QPIEWMRKEZXEPIXMRRIJEXXEVIRYRHIVPMKKERHIXMPPK¯RKXMPPP¯KX
Z®VHIIPPIVLEVIRPIEWMRKTIVMSHWSQ®VOSVXEVI®RȦȶQ¯REHIVVIHSZMWEWW¯HEREPIEWMRKEZKMJXIVWSQIROSWXREHPMRN®VXÁZIVPIEWMRKTIrioden. Koncernen har leasingavtal av viss kontorsutrustning (dvs.
TIVWSRHEXSVIVXV]GOSGLOSTMIVMRKWQEWOMRIVWSQERWIWZEVEEZP¯KX
Z®VHI:EVMEFPEMGOIPIEWMRKOSQTSRIRXIVW¯WSQOSWXREHIVJÁVYRHIVL¯PPVIHSZMWEWWSQIROSWXREHYRHIVPIEWMRKTIVMSHIR
.0SRGIVRIRWFEPERWV®ORMRKTVIWIRXIVEWPIEWMRKWOYPHIRMRSQP¯RKfristiga räntebärande skulder samt inom kortfristiga räntebärande skulder, för den del av leasingskulden som förfaller till betalning inom de
OSQQERHIȦȶQ¯REHIVRE3]XXNERHIV®XXWXMPPK¯RKIRTVIWIRXIVEWMRSQ
ÁZVMKEQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEVIPPIVMRSQL]VIWQEWOMRIV
Koncernen som leasegivare
Vid ett leasingavtals början bedömer Koncernen om leasingavtalet
är ett finansiellt leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal. I de
JEPP0SRGIVRIRWSQPIEWIKMZEVIMEPPZ®WIRXPMKLIXFIL¯PPIVHIIOSRSQMWOEVMWOIVSGLJÁVHIPEVWSQJÁVORMTTEWQIH®KERHIXEZXMPPK¯RKIR
klassificeras leasingavtalet som ett operationellt leasingavtal. I motsats, klassificeras leasingavtalet som ett finansiellt leasingavtal i de
fall de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet
EZXMPPK¯RKIRMEPPZ®WIRXPMKLIXÁZIVJÁVXWXMPPPIEWIXEKEVIR
I de fall där Koncernen är leasegivare enligt ett operationellt leaWMRKEZXEPOPEWWMJMGIVEWXMPPK¯RKIRWSQL]VIWQEWOMR8MPPK¯RKIRSQJEXXEWEZ0SRGIVRIRWEZWOVMZRMRKWTVMRGMTIV1IEWMRKEZKMJXIVREVIHSZMWEW
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Vid finansiella leasingavtal där Koncernen är leasegivare, redovisas
XVERWEOXMSRIRWSQIRJÁVW®PNRMRKSGLIRPIEWMRKJSVHVERFIWX¯IRHI
av de framtida minimileaseavgifterna och eventuella restvärden som
KEVERXIVEWXMPPPIEWIKMZEVIRVIHSZMWEW1IEWMRKEZKMJXIVVIHSZMWEWWSQ
¯XIVFIXEPRMRKEZPIEWMRKJSVHVERSGLV®RXIMRX®OXI®ZIRRSXȶȶ
I de fall Koncernen agerar som mellanliggande leasegivare redovisas räntan i huvudleasingavtalet och vidareuthyrningsavtalet separat.
Koncernen bedömer klassificeringen av ett avtal om vidareuthyrning
KIRSQL®RZMWRMRKXMPPXMPPK¯RKEVQIHR]XXNERHIV®XXWSQYTTOSQQIV
genom huvudleasingavtalet.
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
)IXVIHSZMWEHIZ®VHIXT¯0SRGIVRIRWMGOIJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEVTVÁZEW¯XQMRWXSRIZEVNIFEPERWHEKJÁVEXXJEWXWX®PPESQHIXJMRRWR¯KSR
MRHMOEXMSRT¯IXXRIHWOVMZRMRKWFILSZ4QHIXJMRRWIRW¯HERMRHMOEXMSRYTTWOEXXEW¯XIVZMRRMRKWZ®VHIXJÁVXMPPK¯RKIR*RRIHWOVMZRMRK
VIHSZMWEWR®VIRXMPPK¯RKWIPPIVOEWWEKIRIVIVERHIIRLIXWVIHSZMWEHI
Z®VHIÁZIVWXMKIV¯XIVZMRRMRKWZ®VHIX HIXZMPPW®KEHIXLÁKWXEEZZIVOPMKX
värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde). Vid bedömning av nyttjandevärde diskonteras uppskattade framtida kassaflöden
med en diskonteringsfaktor som beaktar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och de risker som är hänförliga till tillK¯RKIRIPPIVHIROEWWEKIRIVIVERHIIRLIXIR3®VHIXK®PPIVTVÁZRMRK
EZRIHWOVMZRMRKWFILSZIXKVYTTIVEWXMPPK¯RKEVMOEWWEKIRIVIVERHI
IRLIXIVZMPOE®VHIRQMRWXEKVYTTEZXMPPK¯RKEVWSQKIRIVIVEVOEWWEJPÁHIRWSQ®VZ®WIRXPMKIRSFIVSIRHIJV¯ROEWWEJPÁHIRJV¯RERHVE
XMPPK¯RKEVIPPIVKVYTTIVEZXMPPK¯RKEV3IHWOVMZRMRKEVVIHSZMWEWM
resultaträkningen.
*RRIHWOVMZRMRKWSQEZWIVKSSH[MPP¯XIVJÁVWMRXI3®VHIXK®PPIV
ERHVEXMPPK¯RKEVTVÁZEWRIHWOVMZRMRKEVYRHIVXMHMKEVITIVMSHIVTIV
ZEVNIVETTSVXHEKJÁVQÁNPMK¯XIVJÁVMRKEZRIHWOVMZRMRKIR
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset för varor i lager minus uppskattade kostnader för
färdigställande och försäljning. Varulagret redovisas enligt först in-,
först ut-principen och innefattar kostnader för anskaffning och för
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. Egentillverkade
lagervaror och produkter i arbete innefattar en rimlig andel av tillverkRMRKWSQOSWXREHIVREFEWIVEXT¯RSVQEPOETEGMXIX:EVYPEKIVVIHS-

visas netto efter avdrag för inkurans och internvinster uppkomna vid
PIZIVERWIVJV¯RTVSHYOXMSRWFSPEKXMPPQEVOREHWFSPEKI®ZIRRSXȦȰ
Eget kapital
Aktier som utfärdas av Bolaget klassificeras som eget kapital. Tillkommande kostnader som är direkt hänförliga till emissionen av
stamaktier och aktieoptioner redovisas som en avdragspost i eget
kapital efter avdrag för eventuella skatteeffekter.
3®VEOXMIVWSQ®VOPEWWMJMGIVEHIWSQIKIXOETMXEP¯XIVOÁTWVIHSZMsas beloppet för erlagd köpeskilling som en reducering av eget kapital, efter avdrag för eventuella skatteeffekter. Återköpta aktier klassificeras som egna aktier och redovisas som en avdragspost under
IKIXOETMXEP3®VIKREEOXMIVH®VIJXIVW®PNWIPPIV¯XIVYXKIWVIHSZMWEW
IVL¯PPIXFIPSTTWSQIRÁORMRKEZIKIXOETMXEPSGLHIXÁZIVWOSXXIPPIV
YRHIVWOSXXWSQFPMVJÁPNHIREZXVERWEOXMSRIRÁZIVJÁVWXMPPIPPIVJV¯R
ÁZVMKXXMPPWONYXIXOETMXEPIRSXȶȉ
Avsättningar
Avsättningar redovisas när;
• koncernen har en legal eller informell förpliktelse (till följd av en
inträffad händelse),
• det är sannolikt att koncernen kommer att behöva reglera förpliktelsen, och
• FIPSTTIXJÁVJÁVTPMOXIPWIROERYTTWOEXXEWT¯IXXXMPPJÁVPMXPMKXW®XX
En avsättning görs med det belopp som är den bästa uppskattningen
EZHIXFIPSTTWSQOV®ZWJÁVEXXVIKPIVEHIRFIJMRXPMKEJÁVTPMOXIPWIRT¯
balansdagen.
Om effekten av pengars tidsvärde är väsentlig fastställs avsättRMRKIRKIRSQHMWOSRXIVMRKEZJÁVZ®RXEHIJVEQXMHEOEWWEJPÁHIRJV¯R
uppskattade utgifter. Avsättningar för produktgarantier redovisas som
OSWXREHJÁVW¯PHEZEVSVMWEQFERHQIHEXXTVSHYOXIVREW®PNWFEWIVEX
T¯IRYTTWOEXXEHOSWXREHYXMJV¯RLMWXSVMWOEHEXEK®PPERHIRMZ¯RJÁV
reparationer och ersättningsprodukter. En avsättning för omstrukturering redovisas när en utförlig och formell omstruktureringsplan har
JEWXWX®PPXWEZOSRGIVRIRSGLR®VHIRREERXMRKIRLEVT¯FÁVNEXWIPPIV
har gjorts allmänt känd.
'IJMRXPMKEJÁVTPMOXIPWIVWSQYTTWX¯VT¯KVYRHEZJÁVPYWXFVMRKERHI
kontrakt redovisas som avsättningar. Ett förlustbringande kontrakt
antas föreligga när Koncernen har ett kontrakt enligt vilket de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla kontraktets förpliktelser överstiger
de ekonomiska fördelarna som kontraktet väntas ge. Innan en avsättning kan fastställas redovisar koncernen eventuella nedskrivningar
T¯HIRXMPPK¯RKWSQ®VJÁVORMTTEHQIHOSRXVEOXIX+ÁVYTTKMJXIVSQ
EZW®XXRMRKEVWIRSXȶȰ
Ersättningar efter avslutad anställning
5PERIVJÁVIVW®XXRMRKIJXIVEZWPYXEHERWX®PPRMRKOPEWWMJMGIVEWERXMRKIR
WSQEZKMJXWFIWX®QHEIPPIVJÁVQ¯RWFIWX®QHETPERIV:MHIREZKMJXWbestämd plan betalar koncernen fastställda avgifter till en separat
NYVMHMWOIRLIXSGLLEVMRXIR¯KSRPIKEPIPPIVMRJSVQIPPJÁVTPMOXIPWI
att betala ytterligare avgifter om fonden inte har tillräckligt med tillK¯RKEVJÁVEXXFIXEPEWEQXPMKEIVW®XXRMRKEVXMPPERWX®PPHE&ZKMJXIVXMPP
EZKMJXWFIWX®QHETPERIVOSWXREHWJÁVWR®VHIERWX®PPHEXMPPLERHEL¯PPIV
tjänster till företaget som berättigar till ersättningen.
ZVMKETPERIVJÁVIVW®XXRMRKIJXIVEZWPYXEHERWX®PPRMRK®VJÁVQ¯RWFIWX®QHETPERIVSGLHIX®VOSRGIVRIRWJÁVTPMOXIPWIEXXXMPPLERHEL¯PPEEZXEPEHIJÁVQ¯RIVXMPPRYZEVERHISGLXMHMKEVIERWX®PPHE3IXXSJÁVTPMOXIPWIRJÁV
JÁVQ¯RWFIWX®QHETPERIVFIV®OREWKIRSQIRYTTWOEXXRMRKEZHIJVEQXMHEJÁVQ¯RIVWSQMRXN®REXWYRHIVMRRIZEVERHISGLXMHMKEVITIVMSHIV
Beloppet diskonteras för att fastställa nuvärdet och reduceras med
HIXZIVOPMKEZ®VHIXJÁVIZIRXYIPPEJÁVZEPXRMRKWXMPPK¯RKEV+SRHIVEHITPERIVQIHRIXXSXMPPK¯RKEVHIXZMPPW®KETPERIVQIHXMPPK¯RKEVWSQÁZIVWXMKIVJÁVTPMOXIPWIVREVIHSZMWEWWSQP¯RKJVMWXMKEJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEV
0SWXREHIRJÁVHIRJÁVQ¯RWFIWX®QHETPERIRFIV®OREWKIRSQXMPPP®QTRMRKEZHIRWO5VSNIGXIH9RMX(VIHMX2IXLSHZMPOIRMRRIF®VEXX
kostnaden fördelas över den anställdes tjänstgöringsperiod. BeräkRMRKIRYXJÁVWZEVNI¯VEZSFIVSIRHIEOXYEVMIVWSQERZ®RHIVEOXYEVMella antaganden om personalomsättning, livslängd, framtida ökningar
EZPÁRIVSGLWNYOZ¯VHWOSWXREHIV+ÁV®RHVMRKEVMEOXYEVMIPPEERXEKERden, erfarenhetsbaserade justeringar av förpliktelser och ändringar
EZZIVOPMKXZ®VHIT¯JÁVZEPXRMRKWXMPPK¯RKEVPIHIVXMPPSQZ®VHIVMRKEV
och redovisas i övrigt totalresultat. Varje kvartal görs en omvärdering
i syfte att justera nuvärdet för pensionsskulder och verkligt värde för
TIRWMSRWXMPPK¯RKEVQSXÁZVMKXXSXEPVIWYPXEX3IXXSV®RXET¯JÁVQ¯RWFIWX®QHEJÁVTPMOXIPWIVSGLJÁVZEPXRMRKWXMPPK¯RKEVVIHSZMWEWWSQV®RXIMRX®OXIVIPPIVV®RXIOSWXREHIVIRSXȶȴJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR
Aktierelaterade ersättningar
0SRGIVRIRLEVEOXMIVIPEXIVEHIMRGMXEQIRXWTVSKVEQFIWX¯IRHIEZ
personaloptioner och syntetiska personaloptioner, som erbjudits till
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ZMWWEERWX®PPHEFIVSIRHIT¯FIJEXXRMRKSGLYXJÁVHTVIWXEXMSR)IWWutom erbjuds styrelsen syntetiska aktier.
)IXZIVOPMKEZ®VHIXT¯TIVWSREPSTXMSRIVWSQIRHEWXOERVIKPIVEW
med aktier (egetkapitalinstrument-reglerade) redovisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning av eget kapital. Verkligt
värde, som beräknas per tilldelningstidpunkten genom tillämpning av
Black-Scholes modell, redovisas som en personalkostnad över intjäRERHITIVMSHIR)IXFIPSTTWSQVIHSZMWEWWSQIROSWXREHNYWXIVEW
JÁVEXX¯XIVWTIKPEHIXJEOXMWOEERXEPIXEOXMISTXMSRIVWSQMRXN®REXW
)IXZIVOPMKEZ®VHIXT¯HIW]RXIXMWOESTXMSRIVREW]RXIXMWOEEOXMIVRE
och optionerna för vilka det finns ett val för de anställda att reglera dem
med aktier eller kontanter redovisas enligt principer för aktierelaterade
IVW®XXRMRKEVWSQVIKPIVEWQIHOSRXERXIV)IWWEMRRIF®VEXXZ®VHIXVIHSvisas som en personalkostnad med en motsvarande ökning av skulder.
Verkligt värde, som beräknas per tilldelningstidpunkten och sedan
räknas om per varje balansdag genom tillämpning av Black-Scholes
modell, periodiseras och redovisas som en kostnad över intjänandeperioden. Förändringar i verkligt värde under intjänandeperioden och efter
intjänandeperioden fram till reglering redovisas i resultaträkningen som
IRTIVWSREPOSWXREH)IREGOYQYPIVEHIOSWXREHIRQSXWZEVEVHIXOSRtantbelopp som betalas vid regleringen. Sociala avgifter betalas kontant
SGLVIHSZMWEWT¯IXXW®XXWSQWX®QQIVÁZIVIRWQIHTVMRGMTIVREJÁV
aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter, vare sig de
avser aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinWXVYQIRXIPPIVQIHOSRXERXIVIRSXȶȏJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisade i balansräkningen innefattar
XMPPK¯RKEVW¯WSQOYRHJSVHVMRKEVJMRERWMIPPEMRZIWXIVMRKEVHIVMZEX
SGLWOYPHIVW¯WSQP¯RIWOYPHIVPIZIVERXÁVWWOYPHIVSGLHIVMZEX
Finansiella tillgångar och skulder – finansiella instrument
+MRERWMIPPEXMPPK¯RKEVSGLWOYPHIVVIHSZMWEWR®VOSRGIVRIRFPMVIRTEVX
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Transaktioner med finansiella
XMPPK¯RKEVVIHSZMWEWT¯EJJ®VWHEKIRWSQ®VHIRHEKH¯OSRGIVRIR
JÁVFMRHIVWMKEXXJÁVZ®VZEIPPIVEZ]XXVEXMPPK¯RKEVRE0YRHJSVHVMRKEVVIHSvisas när fakturor har ställts ut. Skulder redovisas när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala. En finansiell tillK¯RKXEWFSVXJV¯RFEPERWV®ORMRKIR LIPXIPPIVHIPZMWR®VV®XXMKLIXIVRE
i kontraktet har realiserats eller förfallit, eller när koncernen inte längre
LEVOSRXVSPPÁZIVHIR*RJMRERWMIPPWOYPHXEWFSVXJV¯RFEPERWV®ORMRKIR
LIPXIPPIVHIPZMWR®VJÁVTPMOXIPWIRMEZXEPIXJYPPKÁVWIPPIVT¯ERREXW®XX
YXWP®GOW*RJMRERWMIPPXMPPK¯RKSGLIRJMRERWMIPPWOYPHRIXXSVIHSZMWEWM
balansräkningen när det föreligger en legal rätt att kvitta de redovisade
beloppen och avsikten är att antingen reglera nettot eller att realisera
XMPPK¯RKIRWEQXMHMKXWSQWOYPHIRVIKPIVEW:MRWXIVSGLJÁVPYWXIVJV¯R
borttagande ur balansräkning samt modifiering redovisas i resultatet.
'SVXXEKERHIEZIRXMPPK¯RKMFEPERWV®ORMRKIRKÁVWYXMJV¯RIRFIHÁQRMRKSQSGLR®VVMWOIVSGLIVW®XXRMRKEVJÁVIRXMPPK¯RKÁZIVJÁVWXMPPIR
extern part.
Värdering av finansiella instrument
Finansiella instrument klassificeras vid första redovisningstillfället.
Klassificeringen bestämmer värderingen av instrumenten.
Klassificering och värdering av finansiella tillgångar
Egetkapitalinstrument: klassificeras till verkligt värde via resultatet
QIHYRHERXEKIXSQHIMRXIL¯PPWJÁVLERHIPH¯IXXS¯XIVOEPPIPMKXZEP
kan göras att klassificera dem till verkligt värde via övrigt totalresultat
utan efterföljande omklassificering till resultatet. Koncernen klassificerar egetkapitalinstrument till verkligt värde via resultatet.
)IVMZEXOPEWWMJMGIVEWXMPPZIVOPMKXZ®VHIZMEVIWYPXEXIXJÁVYXSQSQHI
klassificeras som säkringsinstrument och den effektiva delen av säkringen redovisas i övrigt totalresultat.
OYPHMRWXVYQIRXOPEWWMJMGIVMRKIREZJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEVWSQ®V
WOYPHMRWXVYQIRXMROPYWMZIL]FVMHOSRXVEOXFEWIVEWT¯OSRGIVRIRW
EJJ®VWQSHIPPJÁVJÁVZEPXRMRKEZXMPPK¯RKIRSGLOEVEOX®VIRT¯XMPPK¯RKens avtalsenliga kassaflöden. Instrumenten klassificeras till
• upplupet anskaffningsvärde,
• verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
• verkligt värde via resultatet.
+MRERWMIPPEXMPPK¯RKEVOPEWWMJMGIVEHIXMPPYTTPYTIXERWOEJJRMRKWZ®VHI
värderas initialt till verkligt värde med tillägg av transaktionskostREHIV*JXIVJÁVWXEVIHSZMWRMRKWXMPPJ®PPIXZ®VHIVEWXMPPK¯RKEVREXMPP
YTTPYTIXERWOEJJRMRKWZ®VHIIRPMKXIJJIOXMZV®RXIQIXSHIR8MPPK¯RKEV
klassificerade till upplupet anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga kassaflöden som endast är
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FIXEPRMRKEVEZOETMXEPFIPSTTSGLV®RXET¯HIXYXIWX¯IRHIOETMXEPFIPSTTIX8MPPK¯RKEVRESQJEXXEWEZIRJÁVPYWXVIWIVZIVMRKJÁVJÁVZ®RXEHI
kreditförluster.
:IVOPMKXZ®VHIZMEÁZVMKXXSXEPVIWYPXEX®VXMPPK¯RKEVWSQMRRILEW
IRPMKXEJJ®VWQSHIPPIREXXF¯HIW®PNESGLEXXMROEWWIVEEZXEPWIRPMKE
OEWWEJPÁHIRWSQIRHEWX®VFIXEPRMRKEVEZOETMXEPFIPSTTSGLV®RXET¯
HIXYXIWX¯IRHIOETMXEPFIPSTTIX+MRERWMIPPEMRWXVYQIRXMHIRREOEXIgori värderas vid första redovisningstillfället till verkligt värde. FörändVMRKEVMZIVOPMKXZ®VHIVIHSZMWEWMÁZVMKXXSXEPVIWYPXEXXMPPWXMPPK¯RKIRXEW
FSVXJV¯RFEPERWV®ORMRKIRH¯FIPSTTIRM ZVMKXXSXEPVIWYPXEXSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXIX8MPPK¯RKEVRESQJEXXEWEZIRJÁVPYWXVIWIVZIVMRK
för förväntade kreditförluster.
Verkligt värde via resultatet är alla andra skuldinstrument som inte är
värderade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt
totalresultat. Finansiella instrument i denna kategori redovisas initialt
till verkligt värde. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultatet.
Klassificering och värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde med
undantag av derivat. Finansiella skulder redovisade till upplupet
anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter första redovisningstillfället värderas skulderna
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
)IVMZEXOPEWWMJMGIVEWXMPPZIVOPMKXZ®VHIZMEVIWYPXEXIXJÁVYXSQSQHI
klassificeras som säkringsinstrument och den effektiva delen av säkringen redovisas i Övrigt totalresultat.
:IVOPMKXZ®VHIT¯JMRERWMIPPEXMPPK¯RKEVSGLWOYPHIVJEWXWX®PPWIRPMKX
FIWOVMZRMRKMRSXȶȁ
Nedskrivningar av finansiella tillgångar
+MRERWMIPPEXMPPK¯RKEVJÁVYXSQHIWSQOPEWWMJMGIVEWXMPPZIVOPMKXZ®VHI
via resultatet, omfattas av nedskrivning för förväntade kreditförluster.
-®VYXÁZIVSQJEXXEVRIHWOVMZRMRKIR®ZIREZXEPWXMPPK¯RKEVP¯RI¯XEKER
den och finansiella garantier som inte värderas till verkligt värde via
VIWYPXEXIX3IHWOVMZRMRKJÁVOVIHMXJÁVPYWXIVIRPMKX.+7ȟ®VJVEQ¯XFPMGOande och en förlustreservering görs vid första redovisningstillfället för
IRXMPPK¯RKIPPIVJSVHVERR®VHIXJMRRWIRI\TSRIVMRKJÁVOVIHMXVMWO+ÁVZ®RXEHIOVIHMXJÁVPYWXIV¯XIVWTIKPEVRYZ®VHIXEZEPPEYRHIVWOSXXMOEWsaflöden hänförliga till fallissemang antingen för de nästkommande
ȦȶQ¯REHIVREIPPIVJÁVHIRJÁVZ®RXEHI¯XIVWX¯IRHIPÁTXMHIRJÁVHIX
JMRERWMIPPEMRWXVYQIRXIXFIVSIRHIT¯XMPPK¯RKWWPEKSGLT¯OVIHMXJÁVsämring sedan första redovisningstillfället. Förväntade kreditförluster
¯XIVWTIKPEVIXXSFNIOXMZXWERRSPMOLIXWZ®KXYXJEPPWSQFIEOXEVIXXJPIVXEP
WGIREVMIVFEWIVEHIT¯VMQPMKESGLZIVMJMIVFEVETVSKRSWIV
)IRJÁVIROPEHIQSHIPPIRXMPP®QTEWJÁVOYRHJSVHVMRKEVPIEWMRKJSVHVMRKEVSGLEZXEPWXMPPK¯RKEV*RJÁVPYWXVIWIVZVIHSZMWEWJÁVJSVHVERWIPPIV
XMPPK¯RKIRWJÁVZ®RXERHI¯XIVWX¯IRHIPÁTXMH+ÁVÁZVMKETSWXIVWSQ
omfattas av förväntade kreditförluster tillämpas en nedskrivningsmodell med tre steg. Initialt, samt per varje balansdag, redovisas en
JÁVPYWXVIWIVZJÁVHIR®WXOSQQERHIȦȶQ¯REHIVREEPXIVREXMZXJÁVIR
OSVXEVIXMHWTIVMSHFIVSIRHIT¯¯XIVWX¯IRHIPÁTXMH WXIKȦ4QHIXLEV
skett en väsentlig ökning av kreditrisk sedan första redovisningstillfälPIXVIHSZMWEWIRJÁVPYWXVIWIVZJÁVXMPPK¯RKIRW¯XIVWX¯IRHIPÁTXMH WXIK
ȶ+ÁVXMPPK¯RKEVWSQFIHÁQWZEVEOVIHMXJÁVW®QVEHIVIWIVZIVEWJSVXWEXXJÁVJÁVZ®RXEHIOVIHMXJÁVPYWXIVJÁVHIR¯XIVWX¯IRHIPÁTXMHIR WXIK
ȴ+ÁVOVIHMXJÁVW®QVEHIXMPPK¯RKEVSGLJSVHVMRKEVFEWIVEWFIV®ORMRKIR
EZV®RXIMRX®OXIVRET¯XMPPK¯RKIRWVIHSZMWEHIZ®VHIIJXIVEZHVEKJÁV
JÁVPYWXVIWIVZIVMRKMWX®PPIXJÁVT¯HIXVIHSZMWEHIZ®VHIXFVYXXSWSQM
tidigare steg. Koncernen definierar fallissemang (inställda betalningar)
WSQOYRHIVH®VZ®WIRXPMKEJMRERWMIPPEWZ¯VMKLIXIVLEVMHIRXMJMIVEXW
Värderingen av förväntade kreditförluster i modellerna baseras
T¯SPMOEQIXSHIVFIVSIRHIT¯SPMOEOVIHMXI\TSRIVMRKEV2IXSHIRJÁV
OYRHJSVHVMRKEVSGLEZXEPWXMPPK¯RKEVFEWIVEWT¯LMWXSVMWOOVIHMXJÁVPYWXRMZ¯OSQFMRIVEXQIHJVEQ¯XFPMGOERHIJEOXSVIV1IEWMRKJSVHVMRKEV
och likvida medel skrivs av enligt en ratingbaserad metod. Förväntade
kreditförluster värderas till produkten av sannolikheten för fallissemang
(inställda betalningar), förlust vid fallissemang och exponering vid falPMWWIQERK'¯HII\XIVROVIHMXVEXMRKSGLMRXIVRXYXZIGOPEHIVEXMRKQIXSder används. Värderingen av förväntade kreditförluster beaktar eventuella säkerheter och andra kreditförstärkningar i form av garantier.
)IJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEVREVIHSZMWEWMFEPERWV®ORMRKIRXMPPYTT
lupet anskaffningsvärde, det vill säga efter avdrag för bruttovärde och
förlustreserv. Förändringar av förlustreserven redovisas i resultaträkRMRKIRWSQOVIHMXJÁVPYWXIV*RJMRERWMIPPXMPPK¯RKWOVMZWEZR®VHIXMRXI
JMRRWVMQPMKJÁVZ®RXERT¯EXX¯XIVZMRREOSRXVEOXWQ®WWMKEOEWWEJPÁHIR
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Derivat och säkringsredovisning
)IVMZEXVIHSZMWEWZMHJÁVWXEVIHSZMWRMRKWXMPPJ®PPIXXMPPZIVOPMKXZ®VHI
TIVHIXHEXYQIXXHIVMZEXOSRXVEOXMRK¯WSGLH®VIJXIVZ®VHIVEWHIXXMPP
verkligt värde. Metoden för att redovisa uppkommen vinst eller förlust
FIVSVT¯SQHIVMZEXIX®VMHIRXMJMIVEXWSQIXXW®OVMRKWMRWXVYQIRXSGL
MW¯JEPPOEVEOX®VIRT¯HIRTSWXWSQW®OVEW*RJÁV®RHVMRKMZIVOPMKX
värde för derivat som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning
VIHSZMWEWWSQSTIVEXMZEIPPIVJMRERWMIPPETSWXIVFIVSIRHIT¯W]JXIX
med användningen av derivatet. Räntebetalningar avseende ränteswappar redovisas som ränteintäkter eller räntekostnader, medan
förändringar i verkligt värde avseende framtida betalningar redovisas
WSQZMRWXIVIPPIVJÁVPYWXIVJV¯RJMRERWMIPPEMRWXVYQIRX
Ʋ®OVMRKWVIHSZMWRMRKIRPMKX.+7ȟXMPP®QTEW+ÁVEXXZMPPOSVIRJÁVW®OVMRKWVIHSZMWRMRKWOEZEVEYTTJ]PPHEQ¯WXIHIXJMRREWIXXIOSRSQMWOX
samband mellan den säkrade posten och säkringsinstrumentet.
)IWWYXSQQ¯WXIW®OVMRKWJÁVL¯PPERHIXZEVE
• formellt identifierat
ƽJÁVZ®RXEWYTTJ]PPEOVEZIRT¯IJJIOXMZMXIXSGL
• vara dokumenterat.
Koncernen bedömer, utvärderar och dokumenterar säkringens effektiZMXIXW¯Z®PZMHW®OVMRKIRWFÁVNERWSQPÁTERHI®OVMRKIRWIJJIOXMZMXIX
FIHÁQWYXMJV¯RIREREP]WEZHIXIOSRSQMWOEWEQFERHIXQIPPERW®OVEH
TSWXSGLW®OVMRKWMRWXVYQIRXSGLIJJIOXIREZOVIHMXVMWOJ¯VMRXIHSQMRIVEZ®VHIJÁV®RHVMRKEVMYRHIVPMKKERHITSWXSGLMRWXVYQIRX)IWWYXSQ
®VW®OVMRKWOZSXIRJÁVW®OVMRKWJÁVL¯PPERHIXWEQQEWSQHIXJÁVL¯PPERHI
mellan den faktiska kvantiteten av posten vilken säkrats och den faktiska kvantiteten av säkringsinstrument vilka nyttjats för att säkra posten.
U±žž±üĮŋÚåžž·īŹĞĻď±Ź: Förändringar i verkligt värde för ett säkringsinstrument redovisas i Övrigt totalresultat, till den del säkringen är effektiv
och de ackumulerade förändringarna i verkligt värde redovisas separat
MIKIXOETMXEP:MRWXIVIPPIVJÁVPYWXIVWSQL®VVÁVJV¯RHIRHIPEZW®OVMRKIR
som inte är effektiv redovisas omedelbart i resultaträkningen. KoncerRIRETTPMGIVEVMRXIYRHERXEKIXK®PPERHIOSWXREHJÁVW®OVMRK)IXFIPSTT
WSQVIHSZMWEXWMIKIXOETMXEPZME ZVMKXXSXEPVIWYPXEX¯XIVJÁVWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIRMWEQQETIVMSHWSQHIRW®OVEHITSWXIRT¯ZIVOEVVIWYPXEXIX
Koncernen använder valutaterminer för att säkra delar av framtida
OEWWEJPÁHIRJV¯RTVSKRSWXMWIVEHIXVERWEOXMSRIVMYXP®RHWOEZEPYXSV
7®RXIW[ETTEVOERSGOW¯ERZ®RHEWWSQW®OVMRKEVEZOEWWEJPÁHIRJÁV
EXXW®OVEV®RXET¯P¯RQIHVÁVPMKV®RXE)SGOJMRRWMRKEW¯HEREW®OVMRKEVT¯TPEXWJÁVR®VZEVERHI
·īŹĞĻď±ŹƐ±ƽƐƽåŹīĮĞďƒƐƽ·ŹÚå×Ɛ:MRWXIVIPPIVJÁVPYWXIVJV¯RW®OVMRKWMRWXVYmentet redovisas i resultaträkningen. En säkring av verkligt värde är
en säkring av exponeringen i förändringen av verkligt värde. För den
IJJIOXMZEHIPIREZW®OVMRKWJÁVL¯PPERHIXNYWXIVEVZMRWXIRIPPIVJÁVPYWXIR
T¯HIRW®OVEHIVMWOIRVIHSZMWEXZ®VHIT¯HIRW®OVEHITSWXIRZMPOIX
redovisas i resultaträkningen. Som ett resultat av tillämpningen av säkringsredovisning anpassas redovisningen av den säkrade posten och
säkringsinstrumentet, vilket minskar volatiliteten i resultaträkningen.
åÚŇƽĞžĻĞĻďƐƽĞÚƐƣŤŤĚŋŹ±ĻÚåƐ±ƽƐž·īŹĞĻďžŹåÚŇƽĞžĻĞĻď× Säkringsredovisning kan inte frivilligt avslutas. Säkringsredovisning upphör:
• när säkringsinstrumentet förfaller eller säljs, avvecklas eller löses in,
• när det inte längre finns ett ekonomiskt samband mellan säkrad
post och säkringsinstrument, eller kreditrisk dominerar värdeförändringar som följer av det ekonomiska sambandet, eller
• R®VW®OVMRKWVIHSZMWRMRKIRMRXIP®RKVIYTTJ]PPIVQ¯PIRQIH
riskhantering.
För ī±žž±üĮŋÚåžž·īŹĞĻďOZEVWX¯VIZIRXYIPPZMRWXIPPIVJÁVPYWXVIHSZMWEH
i övrigt totalresultat och ackumulerad i eget kapital per tidpunkten
för avbrytandet av säkringen i eget kapital och redovisas när den prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen. När
en prognostiserad transaktion inte längre förväntas inträffa redovisas
den vinst eller förlust som ackumulerats i eget kapital omedelbart i
resultatet.
För ž·īŹĞĻď±ŹƐ±ƽƐƽåŹīĮĞďƒƐƽ·ŹÚåƐskrivs säkringsvinsten eller förlusten
WSQNYWXIVEVVIHSZMWEXZ®VHIT¯HIRW®OVEHITSWXIREZQSXVIWYPtatet under perioden fram till förfallodagen med användning av en
omräknad effektivränta för den säkrade posten för vilken effektivräntIQIXSHIRERZ®RHW4QHIRW®OVEHITSWXIRFSOEWFSVXJV¯RFEPERWräkningen, redovisas den icke amorterade verkligt värde justeringen
omedelbart i resultaträkningen.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns en möjlig eller faktisk
JÁVTPMOXIPWIWSQL®VVÁVJV¯RMRXV®JJEHIL®RHIPWIVSGLWSQMRXIVIHSZMWEWWSQWOYPHIPPIVEZW®XXRMRKH¯HIXERXMRKIR®VSWERRSPMOXEXX
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
IPPIVH¯FIPSTTIXMRXIOERFIV®OREWT¯IXXXMPPV®GOPMKXXMPPJÁVPMXPMKXW®XX
3]EIPPIV®RHVEHIVIHSZMWRMRKWWXERHEVHIVȶȉȶȉ
IRSXȶJÁVMRJSVQEXMSR
Alternativa nyckeltal
Nyckeltal som inte definieras enligt IFRS
+PIVEFIWOVMZRMRKEVSGLEREP]WIVMHIRRE¯VWVIHSZMWRMRKTVIWIRXIVEV
YXZIGOPMRKSGLWXEXYWT¯JMRERWMIPPESGLEOXMIVIPEXIVEHIR]GOIPXEP
som inte definieras enligt IFRS (International Financial Reporting
XERHEVHW)IEPXIVREXMZEJMRERWMIPPER]GOIPXEPIRKIVZ®VHIJYPPOSQTPIXXIVERHIMRJSVQEXMSRXMPPMRZIWXIVEVISGLFSPEKIXWPIHRMRKH¯
de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla
JÁVIXEKFIV®OREVJMRERWMIPPEQ¯XXT¯WEQQEW®XX®VHIWWEMRXIEPPXMH
N®QJÁVFEVEQIHQ¯XXWSQERZ®RHWEZERHVEJÁVIXEK)IWWEJMRERWMIPPE
Q¯XXWOEH®VJÁVMRXIWIWWSQIRIVW®XXRMRKJÁVQ¯XXWSQHIJMRMIVEW
IRPMKX.+7I®ZIRWȦȴȏ+MRERWMIPPEHIJMRMXMSRIV

:MOXMKEYTTWOEXXRMRKEVSGLFIHÁQRMRKEV
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att företagsledningen
gör bedömningar samt använder uppskattningar och antaganden
WSQT¯ZIVOEVVIHSZMWEHIFIPSTTMOSRGIVRIRWJMRERWMIPPEVETTSVXIV
)IWWEYTTWOEXXRMRKEVFIHÁQRMRKEVSGLL®RJÁVPMKEERXEKERHIR
F]KKIVT¯IVJEVIRLIXSGLERHVEJEOXSVIVWSQERWIWZEVEVMQPMKE
YRHIVV¯HERHISQWX®RHMKLIXIV+EOXMWOXYXJEPPOEREZZMOEJV¯RHIWWE
uppskattningar. Uppskattningarna, bedömningarna och antagandena
omprövas regelbundet. Ändringar av uppskattningar och bedömRMRKEVVIHSZMWEWMHIRTIVMSHH¯®RHVMRKIRKÁVWSGLMJVEQXMHETIVMSHIVSQHIWWETIVMSHIVT¯ZIVOEW
Nedan följer de uppskattningar och bedömningar som, enligt
företagsledningens uppfattning, är viktiga för redovisade belopp i de
finansiella rapporterna och för vilka det finns betydande risk att framtida händelser eller ny information kan medföra en förändring av dem.
Intäktsredovisning
Viktiga källor för osäkerhet i uppskattningar
.RX®OXIVJV¯RXN®RWXIVVIHSZMWEWÁZIVXMHMVIWYPXEXV®ORMRKIRFEWIVEX
T¯J®VHMKWX®PPERHIKVEHIRMJÁVL¯PPERHIXMPPTVIWXEXMSRW¯XEKERHIRT¯
FEPERWHEKIR+VEQWXIKQSXÁZIVJÁVMRKEZOSRXVSPPFIHÁQWYXMJV¯R
RIHPEKHEYXKMJXIVMJÁVL¯PPERHIXMPPXSXEPEFIV®OREHIYXKMJXIVJÁVZEVNI
TVIWXEXMSRW¯XEKERHI
.RX®OXIVJÁVW¯PHEZEVSVVIHSZMWEWMVIWYPXEXV®ORMRKIRZMHXMHTYROXIR
H¯OSRXVSPPIREZZEVERLEVÁZIVJÁVXWXMPPOYRHIR
Uppskattningar och bedömningar:
Företagsledningens bedömningar omfattar till exempel följande:
• KVEHIREZJVEQWXIKQSXÁZIVJÁVMRKEZOSRXVSPPJÁVTVIWXEXMSRW¯XEKERHIRSGLHIYTTWOEXXEHIXSXEPEOSWXREHIVREJÁVW¯HEREOSRtrakt när intäkter redovisas över tiden, för att bestämma intäkter och
kostnader som ska redovisas under den aktuella perioden och om
eventuella förluster ska redovisas,
• om kontrollen har överförts till kunden (det vill säga att koncernen
har en avtalsenlig rätt till betalning för varan, kunden har en legal
®KERHIV®XXXMPPZEVERZEVERLEVPIZIVIVEXWXMPPOYRHIRSGLIPPIVOYRden har de betydande risker och fördelar som är förknippade med
varans ägande), för att avgöra om intäkter och kostnader bör redovisas under den aktuella perioden,
• XVERWEOXMSRWTVMWIXJÁVZEVNITVIWXEXMSRW¯XEKERHIR®VIXXOSRXVEOX
MRRIL¯PPIVQIV®RIXXTVIWXEXMSRW¯XEKERHIJÁVEXXJEWXWX®PPEMRX®OXIV
och kostnader som ska redovisas under den aktuella perioden, och
• kundkreditrisken (det vill säga risken att kunden inte kommer att
uppfylla betalningsskyldigheten), för att fastställa de intäkter som
redovisats under den aktuella perioden.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, andra
immateriella tillgångar och övriga anläggningstillgångar
Viktiga källor för osäkerhet i uppskattningar
,SSH[MPPWOVMZWMRXIEZYXERMWX®PPIXTVÁZEWRIHWOVMZRMRKWFILSZIX¯VPMKIR ZVMKEMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEVSGLÁZVMKEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
WOVMZWEZÁZIVHIRTIVMSHJÁVIXEKWPIHRMRKIRYTTWOEXXEVEXXXMPPK¯RKIR
OSQQIVEXXKIRIVIVEMRX®OXIV)IWWYXSQWOIVVIKIPFYRHRETVÁZRMRKEV
EZSQHIXJMRRWMRHMOEXMSRT¯RIHWOVMZRMRKWFILSZ5VÁZRMRKIREZRIHWOVMZRMRKWFILSZFEWIVEWT¯IRKIRSQK¯RKEZ¯XIVZMRRMRKWZ®VHIX
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:®VHIXYTTWOEXXEWYXMJV¯RJÁVIXEKWPIHRMRKIRWFIV®ORMRKEVEZJVEQXMHE
OEWWEJPÁHIRWSQKVYRHEWT¯MRXIVREEJJ®VWTPERIVSGLTVSKRSWIV

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningens bedömning krävs när det gäller nedskrivningar, i
synnerhet vid bedömning av:
• SQIRL®RHIPWILEVMRXV®JJEXWSQOERT¯ZIVOEXMPPK¯RKEVREWZ®VHIR
• SQIRXMPPK¯RKWVIHSZMWEHIZ®VHIOERWX]VOEWEZHIXHMWOSRXIVEHI
RYZ®VHIXEZJVEQXMHEOEWWEJPÁHIRWSQYTTWOEXXEWFEWIVEXT¯
JSVXWEXXERZ®RHRMRKEZXMPPK¯RKIRMZIVOWEQLIXIR
• att adekvata antaganden används vid upprättande av kassaflödesprognoser, och
• diskonteringen av dessa kassaflöden.
Förändringar av de antaganden som gjorts av företagsledningen vid
JEWXWX®PPERHIEZIZIRXYIPPRMZ¯JÁVRIHWOVMZRMRKOERT¯ZIVOEJMRERWMIPP
WX®PPRMRKSGLSTIVEXMZEVIWYPXEXIRSXȦȶ
Uppskjuten skatt
Viktiga källor för osäkerhet i uppskattningar
Uppskjutna skattefordringar redovisas för temporära skillnader melPERVIHSZMWEHISGLWOEXXIQ®WWMKEZ®VHIRT¯XMPPK¯RKEVSGLWOYPHIV
samt outnyttjade balanserade underskottsavdrag. Koncernen bokför
YTTWONYXREWOEXXIJSVHVMRKEVFEWIVEXT¯JÁVIXEKWPIHRMRKIRWYTTWOEXXningar av framtida skattepliktiga resultat i olika skattejurisdiktioner.
)IJEOXMWOEYXJEPPIROERWOMPNEWMKJV¯RYTTWOEXXRMRKEVRET¯KVYRHEZ
JÁV®RHVMRKEVMEJJ®VWOPMQEXSGLMWOEXXIPEKWXMJXRMRKIRSXȟ
Varulager
Uppskattningar och bedömningar
Koncernen värderar lagret till det lägsta av anskaffningsvärdet,
genom tillämpning av först in-, först ut- principen, och nettoförsäljningsvärdet. Vid beräkningen av nettoförsäljningsvärdet bedömer
företagsledningen uppskattat försäljningspris, artiklar med övertaligLIXYXK¯IRHIEVXMOPEVWOEHEXKSHWSGLJÁVW®PNRMRKWOSWXREHIV4QHIX
uppskattade nettoförsäljningsvärdet understiger anskaffningsvärdet
JEWXWX®PPWIRZ®VHIVMRKWVIWIVZJÁVPEKIVMROYVERWI®ZIRRSXȦȰ
Kundfordringar och finansiella fordringar
Viktiga källor för osäkerhet i uppskattningar
0SRGIVRIRZ®VHIVEVJÁVZ®RXEHIOVIHMXJÁVPYWXIVJÁVJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEV
klassificerade till upplupet anskaffningsvärde, inklusive kundfordVMRKEVSGLJMRERWMIPPEJSVHVMRKEVPIEWMRKJSVHVMRKEVSGLEZXEPWXMPPK¯RKEV
+ÁVZ®RXEHIOVIHMXJÁVPYWXIVYXKÁVIRFIHÁQRMRKWSQ¯XIVWTIKPEVIXX
SFNIOXMZXJÁVZ®RXEXYXJEPPFEWIVEXT¯VMQPMKESGLZIVMJMIVFEVETVSKRSWIV
Uppskattningar och bedömningar
I företagsledningens bedömning beaktas snabba förändringar av
marknadsvillkoren, vilket kan vara särskilt känsligt i kundfinansieVMRKWZIVOWEQLIX)IXKIRSQJÁVWIRÁZIVKVMTERHIFIHÁQRMRKJÁV
att säkerställa en rimlig redovisad förlustreserv. Mer information och
OSQQIRXEVIVSQT¯ZIVOEREZ(SZMHȦȟJMRRWMEZWRMXXIXƹ0VIHMXVMWOIVƹ
MRSXȶȁ
Antaganden vid värdering av pensioner och övriga
ersättningar efter avslutad anställning
Viktiga källor för osäkerhet i uppskattningar
5IRWMSRWJÁVTPMOXIPWIVSGLÁZVMKEIVW®XXRMRKEVIJXIVEZWPYXEHERWX®PPning är beroende av de antaganden företagsledningen gjort och som
EOXYEVMIVRELEVERZ®RXZMHFIV®ORMRKEZHIWWEFIPSTT)IZMOXMKEWXI
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antagandena innefattar diskonteringsräntor, inflation, framtida löneÁORMRKEVPMZWP®RKHSGLYXZIGOPMRKIREZWNYOSGLL®PWSZ¯VHWOSWXREHIV)IEOXYEVMIPPEERXEKERHIREKVERWOEW¯VPMKIRSGL®RHVEWR®V
HIXFIHÁQWZEVEP®QTPMKXIRSXȶȴJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSRSQ
använda antaganden vid beräkning av pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning.
Rättsliga förfaranden och skattekrav
Uppskattningar och bedömningar
Epiroc redovisar en skuld när koncernen har en förpliktelse till följd av
en inträffad händelse och ett utflöde av ekonomiska resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning
EZFIPSTTIXOERKÁVEW0SRGIVRIRKVERWOEVVIKIPFYRHIXYXIWX¯IRHI
rättsliga ärenden för att bedöma behovet av avsättningar i de finanWMIPPEVETTSVXIVRE:MHHIWWEKIRSQK¯RKEVFIEOXEWJÁVL¯PPERHIREM
varje särskilt ärende av interna bolagsjurister och vid behov med hjälp
EZI\XIVRENYVMWXIVSGLV¯HKMZEVI)IJMRERWMIPPEVETTSVXIVREOERT¯ZIVOEWMHIRQ¯RWSQJÁVIXEKWPIHRMRKIRWFIHÁQRMRKEZHIJEOXSVIVWSQ
FIEOXEXWMRXIÁZIVIRWWX®QQIVQIHJEOXMWOXYXJEPP)IWWYXSQ®VFSPEK
MRSQOSRGIVRIRSJXEJÁVIQ¯PJÁVVIZMWMSREZWOEXXIQ]RHMKLIXIVIRPMKX
praxis i de länder där koncernen bedriver verksamhet. I de fall där
skattemyndigheterna gör en annan tolkning av skattelagstiftningen gör
koncernen uppskattningar av troligt utfall av tvisten, samt av potentiella
FIXEPRMRKWOVEZ+EOXMWOXYXJEPPOEREZZMOEJV¯RHIWWEYTTWOEXXRMRKEV
Avsättningar för garantier
Viktiga källor för osäkerhet i uppskattningar
&ZW®XXRMRKEVJÁVTVSHYOXKEVERXMIVWOEX®GOEJVEQXMHE¯XEKERHIRJÁVJÁVsäljningsvolymer som redan har realiserats. Garantiavsättningen är en
OSQTPI\YTTWOEXXRMRKT¯KVYRHEZHISPMOEZEVMEFPIVWSQMRK¯VMFIV®ORMRKEVRE'IV®ORMRKWQIXSHIVREF]KKIVT¯X]TIREZTVSHYOXIVWSQLEV
W¯PXWSGLLMWXSVMWOEHEXEERK¯IRHIVITEVEXMSRIVSGLIVW®XXRMRKEV)I
underliggande uppskattningarna för att beräkna avsättningen granWOEWQMRWXIRK¯RKZEVNIOZEVXEPWEQXR®VR]ETVSHYOXIVMRXVSHYGIVEW
IPPIVR®VERHVEJÁV®RHVMRKEVWOIVWSQOERT¯ZIVOEFIV®ORMRKIR
Leasing
Uppskattningar och bedömningar
8±žƒžƒ·ĮĮ±ĻÚåƐ±ƽƐĮå±žĞĻďŤåŹĞŇÚƐüŋŹƐ±ƽƒ±ĮƐķåÚƐüŋŹĮ·ĻďĻĞĻďžĝƐ
ŇÏĚƐƣŤŤž·ďĻĞĻďžŇŤƒĞŇĻåŹƐôƐUŇĻÏåŹĻåĻƐžŇķƐĮå±žåƒ±ď±Źå
0SRGIVRIRLEVIXXJ¯XEPL]VIWOSRXVEOXWSQMROPYHIVEVJÁVP®RKRMRKW
och uppsägningsoptioner. Koncernen tillämpar bedömning vid utvärdering av om det är rimligt säkert huruvida man ska utnyttja optionen
att förnya eller säga upp leasingavtalet. Koncernen beaktar alla
relevanta faktorer som skapar ett ekonomiskt incitament att utnyttja
antingen förnyelse eller uppsägning. För fastigheter med en hyresTIVMSHT¯XMS¯VIPPIVQIVERXEWHIRMGOIYTTW®KRMRKWFEVETIVMSHIR
vara lika med den som anges i avtalet eftersom förnyelseperioderna
inte är rimligt säkra att de kommer att utnyttjas. Om löptiden i avtalet
®VQMRHVI®RXMS¯VQ¯WXIHIXFIHÁQEWSQR¯KVESTXMSRIVJÁVEXX
förlänga leasingavtalet kommer att utnyttjas. Omständigheter som
T¯ZIVOEVFIHÁQRMRKIRMROPYHIVEVHIMRZIWXIVMRKEVMJEWXMKLIXIRWSQ
L]VIWXEKEVIRLEVKNSVX)IXOSQQIVOSRXMRYIVPMKXEXXYXZ®VHIVEWSQ
och när koncernen är rimligt säker att utnyttja en option att förlänga
EZXEPIX)®VXMPPJÁVR]IPWISTXMSRIVJÁVPIEWMRKEZJSVHSRMRK¯VMRXIWSQ
en del av leasingperioden eftersom koncernen vanligtvis hyr fordon
till längst den leasingperiod som anges i avtalet och därmed inte
utnyttjar förnyelseoptioner.

KONCE RNE NS NOTE R
Ɵũǖ8ŋŹ·ĻÚŹĞĻď±ŹƐĞƐŹåÚŇƽĞžĻĞĻďžŤŹĞĻÏĞŤåŹƐ

ȶƱ+ÁV®RHVMRKEVMVIHSZMWRMRKWTVMRGMTIV
+ÁV¯VWVIHSZMWRMRKIRȶȉȶȉJMRRWMRKER]E.+7WXERHEVHIVEXXMQTPImenteras. Följande ändringar har implementerats
RHVMRKEVEZ.+7ȴ7ÁVIPWIJÁVZ®VZ
IASB har antagit ändringar av definitionen av ett rörelseförvärv. Epiroc
YTTWOEXXEVEXX®RHVMRKIRMRXIT¯ZIVOEVJÁVIXEKIXWW®XXEXXVIHSZMWEIXX
förvärv.
.+7ȟ.&ȴȟ.+7Ȯ®RHVMRKEV
+ÁV®RHVMRKEVMVIJIVIRWV®RXIVIJSVQIRKÁVWR®WXE¯VSGOW¯R¯KVE
ändringar i säkringsredovisning och kassaflödessäkringar. Epiroc
YTTWOEXXEVEXX®RHVMRKEVREMRXIOSQQIVEXXT¯ZIVOEJÁVIXEKIXWW®XX
att redovisa.
RHVMRKEVEZ.&ȦSGL.&ȁ)IJMRMXMSREZZ®WIRXPMKLIX
Syftet med ändringsförslaget är att harmonisera definitionerna av
väsentlighet mellan olika IFRS-standarder och klargöra innebörden
av konceptet. Epiroc uppskattar att förändringen inte kommer att
T¯ZIVOEJÁVIXEKIXWW®XXEXXVIHSZMWEc

.+7ȦȰ®RHVMRKEV
+ÁVIWPEKIR®RHVMRKEZ.+7ȦȰPIEWMRKEZXEP®VOSTTPEHXMPP(SZMHȦȟ
bedömning ur leasetagarens synvinkel om det har skett en modifieVMRKEZPIEWMRKEZXEPIXIPPIVINT¯KVYRHEZIVL¯PPIRVEFEXXIOSRSQMWO
P®XXREH*TMVSGYTTWOEXXEVEXXJÁV®RHVMRKIRMRXIOSQQIVEXXT¯ZIVOE
JÁVIXEKIXWW®XXEXXVIHSZMWEc
Nya eller ändrade redovisningsstandarder som träder
MOVEJXIJXIVȶȉȶȉ
4QEVFIXEHVIHSZMWRMRKWWXERHEVH.+7ȏJÁVW®OVMRKWOSRXVEOX®RHVMRKEVM.+7ȟ.&ȴȟ.+7ȮSGLXSPORMRKEV®ZIR®RHVMRKEVM.&ȴȮ
.+7ȦȮSGLM.&ȦLEVFPMZMXYXJ®VHEHIQIRWSQMRXILEHIXV®XXMOVEJX
TIVȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉSGLLEVMRXIXMPP®QTEXWEZOSRGIVRIR)IWWE
JÁVZ®RXEWMRXILEIRZ®WIRXPMKMRZIVOERT¯OSRGIVRIRWJMRERWMIPPE
rapporter.

ȴƱ+ÁVZ®VZSGLEZ]XXVMRKEV
+ÁVZ®VZ¯Vȶȉȶȉ
I augusti förvärvade Epirocs segment Equipment & Service bolaKIX.XEP5EVXW.XEPMEVPKIRSQOÁTEZȦȉȉ EZEOXMIVRESGLVÁWXIVRE
Koncernen fick bestämmande inflytande över verksamheten vid
förvärvstidpunkten. Förvärvet har redovisats genom tillämpning av
förvärvsmetoden, inga egetkapitalinstrument har emitterats i samband med förvärvet.
'SPEKIX.XEP5EVXW.XEPMEVP®VIRHMWXVMFYXÁVEZWIVZMGITVSHYOXIV+ÁVvärvspriset är inte materiellt för Epiroc och redovisas därför inte.

&Z]XXVMRKEV¯Vȶȉȶȉ
9RHIVȶȉȶȉKNSVHIWMRKEEZ]XXVMRKEVEZHSXXIVJÁVIXEK

+ÁVZ®VZ¯VȶȉȦȟ
EQXPMKEJÁVZ®VZFIWOVMZRERIHERKIRSQJÁVHIWZMEOÁTEZȦȉȉ EZ
EOXMIVRESGLVÁWXIVREIPPIVKIRSQOÁTEZRIXXSXMPPK¯RKEVREMHIJÁVZ®VZEHIZIVOWEQLIXIVREJÁVYXSQIXXHSXXIVFSPEKXMPP3I[(SRGITX
2MRMRKH®VȰȮ EZEOXMIVRESGLVÁWXIVREJÁVZ®VZEHIW0SRGIVRIRJMGO
bestämmande inflytande över verksamheterna vid förvärvstidpunkten. Samtliga förvärv har redovisats genom tillämpning av förvärvsmetoden. Inga egetkapitalinstrument har emitterats i samband med
förvärven.
I januari förvärvade segmentet Tools & Attachments Fordia Group
.RG0EREHEMROPYWMZIHSXXIVFSPEK'SPEKIXXMPPLERHEL¯PPIVFSVVZIVOX]KJÁVTVSWTIOXIVMRKW¯Z®PWSQZEXXIRFILERHPMRKWW]WXIQSGL
pumpar.
.JIFVYEVMJÁVZ®VZEHIWIKQIRXIX*UYMTQIRX IVZMGIXMPPK¯RKEVRE
M3SPERH)VMPPMRK*UYMTQIRXIREQIVMOERWOHMWXVMFYXÁVEZYXVYWXning för brunnsborrning och relaterade reservdelar, service och
förbrukningsvaror.
I april förvärvade segmentet Tools & Attachments bolaget InnoZEXMZI2MRMRK5VSHYGXW 5VSTVMIXEV]1MQMXIH EPPQ®RXO®RXWSQ3I[
(SRGITX2MRMRK]HEJVMOEMROPYWMZIHSXXIVFSPEK
.WITXIQFIVJÁVZ®VZEHIWHSXXIVFSPEKIRM5IVYSGL(LMPI3I[(SRcept Mining tillverkar ett omfattande sortiment av produkter för att
förstärka tak i gruvor och bergövervakningssystem med relaterade
tillbehör.
Beloppen i följande tabeller beskriver de redovisade beloppen
EKKVIKIVEXJÁVEPPEJÁVZ®VZYRHIV¯VIXIJXIVWSQHIVIPEXMZEFIPSTTIR
för de enskilda förvärven inte anses vara betydande var för sig.

Verkligt värde av förvärvade
tillgångar och skulder

Redovisade värden
i koncernen

MSEK

ȶȉȦȟ

.HIRXMJMIVEHIRIXXSXMPPK¯RKEV
.QQEXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
Goodwill

ȮȦȴ
ȶȴȏ
ȶȏȟ

Total köpeskilling

ȦȦȟȰ

Kassautflöde, netto

ȦȦȦȮ

)IRKSSH[MPPWSQVIHSZMWEXWJÁVJÁVZ®VZEZWIVMJÁVWXELERHHIW]RIVgieffekter som väntas vid integrering av dessa företag i koncernens
FIJMRXPMKEWXVYOXYV8SXEPOEWWJPÁHIWIJJIOXJÁVWEQXPMKEJÁVZ®VZYTTK¯V
XMPPȦȦȦȮTIVHIRȴȦHIGIQFIVȶȉȦȟ*RPMKXHIRTVIPMQMR®VEEPPSOIVMRKIREZJÁVZ®VZWOÁTIWOMPPMRKEVREYTTK¯VHIWWEWEQQERPEKXXMPP
ȦcȦȟȰ)IJÁVZ®VZEHIZIVOWEQLIXIVRELEVFMHVEKMXQIHMRX®OXIVSQ
ȦcȦȏȉSGLVÁVIPWIVIWYPXEXSQȁȮWIHERVIWTIOXMZIJÁVZ®VZWXMHTYROX.
'MHVEKJV¯RZIVOWEQLIXIVJÁVZ®VZEHIȶȉȦȟ
MSEK

ȶȉȦȟ

Bidrag från förvärvstidpunkten
Intäkter
Rörelseresultat
Årets resultat

ȦȦȏȉ
ȁȮ
Ȯ

'MHVEKSQJÁVZ®VZIXLEHIKIRSQJÁVXWHIRȦNERYEVM
Intäkter
Rörelseresultat
Årets resultat

Ȧȴȏȟ
ȦȉȮ
Ȯ

&Z]XXVMRKEV¯VȶȉȦȟ
I september slutfördes avyttringen av Epirocs produktlinje för geotekniska förbrukningsvaror till Mimir Invest och i december avyttrades
*TMVSGWXMPPZIVORMRKWIRLIXJÁVLERHL¯PPREFIVKFSVVRMRKWZIVOX]KXMPP
2SREVO&9RHIV¯VIXWOIHHI®ZIRERHVEQMRHVIEZ]XXVMRKEV
8SXEPOEWWEJPÁHIWIJJIOXJÁVEZ]XXVMRKEVREYTTK¯VXMPPȦȍȴ&Z]XXVMRKEVREVIWYPXIVEHIMIROETMXEPJÁVPYWXSQȶȁMROPYWMZISQJÁVMRKEZEGOYQYPIVEHILMWXSVMWOESQV®ORMRKWHMJJIVIRWIVSQȮ0ETMXEPJÁVPYWXIR
VIHSZMWEHIWYRHIVƹ ZVMKEVÁVIPWIOSWXREHIVƹIRSXȮ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȟȴ
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ČũǖåďķåĻƒžĞĻüŇŹķ±ƒĞŇĻ

ȏƱIKQIRXWMRJSVQEXMSR
Equipment
& Service

Tools &
Attachments

Koncerngemensamma
funktioner

Elimineringar

Koncernen

Intäkter från externa kunder
Interna intäkter

ȶȰȁȴȏ
ȟȴ

ȟȉȶȶ
ȶ

ȶȰȰ
ȴȰ

–
ȦȴȦ

ȴȰȦȶȶ
ȉ

Summa intäkter

ȶȰȟȶȮ

ȟȉȶȏ

ȴȉȶ

ȦȴȦ

ȴȰȦȶȶ

ȰȰȴȟ

ȦȉȟȮ

ȴȁȴ

ȶȟ

Ȯȴȁȶ

Ɵ
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Ɵ
ȶȟȍ
ȦȰȮȮ

ȶȉȶȉ

Rörelseresultat
ôƐƽ±Ź±ƽƐ±ĻÚåĮƐ±ƽƐŹåžƣĮƒ±ƒƐĞƐĞĻƒŹåžžåüŋŹåƒ±ď
ŇÏĚƐĥŇĞĻƒƐƽåĻƒƣŹåž
Finansnetto
Inkomstskatt
Årets resultat
Kostnader som inte motsvaras av kassaflöden
Avskrivningar
Nedskrivningar
Övriga kostnader som inte motsvaras av kassaflöden
Tillgångar i segmenten
ôƐƽ±Ź±ƽƐďŇŇÚƾĞĮĮ
Andelar i intresseföretag och joint ventures
Ej fördelade tillgångar

ȍȏȦȉ

ȦȶȉȰ
ȴ
ȰȮ

ȏȉȉ
Ȧ
ȶȍ

Ȧȟȶ
–
ȁȟ

ȍȰ
–
–

ȦȮȏȶ
ȏ
ȴ

ȦȮȰȟȁ
łăƘ
ȦȁȰ
–

ȮȍȉȮ
őƐǒłƍ
Ɵ
–

ȦȟȦȉ
–
–
–

ȶȴȴ
–
–
–

ȶȰȁȁȶ
ƟƐǒČł
Ȧȁȁ
ȦȰȁȦȰ

Summa tillgångar
Skulder i segmenten
Ej fördelade skulder

ȏȴȁȁȰ
ȮȉȏȦ
–

ȶȏȴȁ
–

Ȱȴȟ
–

ȟȁ
–

Summa skulder

Ȧȉȉȶȉ
ȦȉȦȶȮ
ȶȉȦȏȮ

Investeringar
Materiella anläggningstillgångar
ôƐƽ±Ź±ƽƐĮå±ž±ÚåƐƒĞĮĮď¿Ļď±Ź
Immateriella tillgångar

Ȧȉȏȁ
Ɵîő
ȏȍȏ

ȴȦȮ
őőă
ȏȦ

Ȧȁȁ
ǒ
ȴ

ȍȍ
–
–

Ȧȏȟȁ
Ƙłƍ
ȏȟȁ

Summa investeringar

Ȧȍȉȶ

ȴȍȁ

ȦȟȦ

ȍȍ

ȦȟȟȰ

ȴȁ

Ȧ

–

–

ȴȮ

Förvärvad goodwill

ȟȏ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ
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Equipment
& Service

Tools &
Attachments

Koncerngemensamma
funktioner

Elimineringar

Koncernen

Intäkter från externa kunder
Interna intäkter

ȶȟȮȁȶ
Ȧȉȟ

ȦȉȮȟȮ
ȶ

ȶȮȉ
Ȧȟ

–
ĝőƘǒ

ȏȉȁȏȟ
–

Summa intäkter

ȶȟȁȟȦ

ȦȉȮȟȟ

ȶȁȟ

Ȧȴȉ

ȏȉȁȏȟ

ȮȏȮȏ

Ȧȶȍȶ

ȰȦȦ

ȶȦ

ȁȦȴȰ

ĝőƟ
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

ĝőƟ
ȶȟȴ
Ȧȟȍȟ

ȶȉȦȟ

Rörelseresultat
ôƐƽ±Ź±ƽƐ±ĻÚåĮƐ±ƽƐŹåžƣĮƒ±ƒƐĞƐĞĻƒŹåžžåüŋŹåƒ±ďƐ
ŇÏĚƐĥŇĞĻƒƐƽåĻƒƣŹåž
Finansnetto
Inkomstskatt
Årets resultat
Kostnader som inte motsvaras av kassaflöden
Avskrivningar
Nedskrivningar
Övriga kostnader som inte motsvaras av kassaflöden
Tillgångar i segmenten
ôƐƽ±Ź±ƽƐďŇŇÚƾĞĮĮ
Andelar i intresseföretag och joint ventures
Ej fördelade tillgångar

ȍȁȁȏ

Ȧȶȁȉ
Ȧ
–

ȏȏȶ
ȟȏ
Ȧȉ

ȶȶȴ
–
ȏȉ

Ȱȶ
_
–

Ȧȁȁȴ
ȟȍ
ȍȉ

ȦȟȟȟȦ
ƐłƇî
Ȧȁȶ
–

ȁȮȏȰ
őƐƟǒƇ
–
–

ȴȦȶȶ
–
Ȧȟ
–

ȰȮȶ
–
–
–

ȴȦȦȁȮ
ƟƐőîă
ȶȉȦ
ȟȰȏȟ

Summa tillgångar
Skulder i segmenten
Ej fördelade skulder

ȏȦȉȴȮ
ȮȴȰȶ
–

ȶȴȟȟ
–

ȦȴȰȴ
–

ȏȟȴ
–

Summa skulder

Ȧȁȶȶȏ

Investeringar
Materiella anläggningstillgångar
ôƐƽ±Ź±ƽƐĮå±ž±ÚåƐƒĞĮĮď¿Ļď±Ź
Immateriella tillgångar

Ȧȶȍȍ
ƐőîČ
ȍȦȴ

Summa investeringar
Förvärvad goodwill

Koncernen är uppdelad i fem separata och fokuserade men fortfarande integrerade operativa segment, vilka har slagits samman i två
rapporterande segment: Equipment & Service och Tools & Attachments. De rapporterande segmenten erbjuder olika produkter och
tjänster. De utgör också, tillsammans med divisionerna, grunden för
koncernens ledningsstruktur och struktur för intern rapportering och
granskas regelbundet av koncernens VD och koncernchef, som är
koncernens högsta verkställande beslutsfattare.
Koncerngemensamma funktioner, det vill säga funktioner som
omfattar alla operativa segment eller koncernen i sin helhet, anses
inte vara ett segment. Koncerngemensamma funktioner inkluderar
Epiroc Financial Solutions. Intäkter från operationella leasingavtal
som ägs av Epiroc Financial Solutions redovisas under koncerngemensamma funktioner.
Redovisningsprinciperna för segmenten är desamma som beskriZMXWMRSXȦ*TMVSGWMRXIVRTVMWIVFIWX®QWIRPMKXQEVOREHWQ®WWMKE

ȦȉȰȴȦ
Ȯȍȟȴ

ȴȴȶ
ƐőƘł
ȦȰ

ȶȦȍ
ǒ
ȁ

Ȱȴ
–
–

ȦȮȴȟ
ƐƘƟƘ
ȍȴȮ

ȦȮȰȁ

ȴȏȁ

ȶȶȴ

Ȱȴ

ȶȶȮȰ

Ȧȉ

ȶȴȟ

–

–

ȶȏȟ

villkor. Tillgångar i segmenten består av materiella anläggningstillgångar (inklusive nyttjanderättstillgångar), immateriella tillgångar,
leasingfordringar, övriga långfristiga fordringar, lager och kortfristiga
fordringar. Skulder i segmenten innefattar icke räntebärande skulder,
såsom skulder i den löpande verksamheten, övriga avsättningar och
övriga långfristiga skulder. Även leasingskulder (del av räntebärande
skulder) ingår. Investeringar innefattar materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar, men exkluderar effekten av goodwill, immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar
genom förvärv.
Geografisk information
De intäkter som redovisas baseras på var kunderna finns, medan
anläggningstillgångar baseras på var tillgångarna är belägna. Dessa tillgångar innefattar anläggningstillgångar förutom finansiella instrument,
andelar i intresseföretag och joint ventures, uppskjutna skattefordringar och tillgångar avseende ersättningar efter avslutad anställning.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȟȍ
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Geografiskt område/land
Intäkter

Nordamerika
USA
Kanada
Mexiko
Sydamerika
Chile
Peru
Brasilien
Övriga länder
Europa
Ryssland
Sverige
Norge
Tyskland
Finland
Övriga länder
Afrika/Mellanöstern
Sydafrika
Kongo (DRK)
Övriga länder
Asien/Australien
Australien
Kina
Indien
Kazakstan
Övriga länder
Summa

Anläggningstillgångar

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȴȶȟȟ
ȶȟȰȶ
ȦȏȮȉ

ȏȦȶȴ
ȴȶȦȴ
ȦȰȉȍ

Ȧȴȁȴ
ȏȍȮ
ȏȏ

ȦȮȉȍ
ȍȏȶ
ȰȰ

ȮȮȴȦ

ȁȟȏȦ

Ȧȁȁȏ

ȶȴȦȴ

ȶȉȦȴ
ȟȁȴ
ȟȏȟ
ȰȟȦ

ȶȍȰȏ
Ȧȏȁȴ
Ȧȉȏȏ
Ȧȶȁȟ

ȁȏ
ȍȴ
ȶȶ
ȴȦ

ȦȶȰ
ȁȴ
ȏȴ
ȏȶ

ȏȰȴȰ

Ȱȴȁȉ

Ȧȟȉ

ȶȟȏ

ȶȍȍȟ
Ȧȉȟȁ
ȍȶȉ
ȏȟȶ
ȏȍȰ
ȴȍȍȴ

ȶȟȍȁ
ȦȦȮȟ
ȍȮȰ
ȰȉȮ
ȍȦȟ
ȴȍȟȶ

ȶȦ
ȴȁȁȦ
Ȧ
ȶȟȦ
ȰȮ
ȏȟȰ

ȴȏ
ȴȰȴȉ
Ȱ
ȴȶȁ
Ȯȴ
ȍȶȁ

ȁȰȮȁ

ȟȏȴȦ

ȏȮȍȮ

ȏȍȟȟ

ȶȦȶȍ
ȍȏȉ
ȶȴȍȍ

ȶȏȁȶ
ȍȶȦ
ȶȏȶȟ

ȏȦȟ
ȏȉ
ȁȴ

ȍȏȏ
ȶȰ
Ȧȉȶ

ȍȉȶȉ

ȍȏȴȶ

ȍȏȶ

ȰȮȶ

ȏȍȰȁ
ȦȁȁȦ
ȦȦȮȏ
Ȱȴȏ
Ȧȁȉȉ

ȏȏȰȍ
ȦȮȟȦ
Ȧȴȁȁ
ȮȮȉ
ȶȶȍȦ

ȏȁȉ
Ȱȁȉ
ȴȴȏ
ȶȦ
ȴȮȰ

ȍȉȍ
ȁȴȏ
ȏȉȶ
ȦȦ
ȏȶȶ

ȦȉȉȍȮ

ȦȉȰȰȍ

ȦȁȟȦ

ȶȦȮȏ

ȴȰȦȶȶ

ȏȉȁȏȟ

ȟȶȰȏ

Ȧȉȉȍȶ

Intäkter
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Equipment & Service
ƽ±Ź±ƽƐ)ŭƣĞŤķåĻƒ
ƽ±Ź±ƽƐåŹƽĞÏåƐőŧ
Tools & Attachments
Koncerngemensamma funktioner/elimineringar

ȶȰȟȶȮ
őőƐƘîƟ
őăƐăČă
ȟȉȶȏ
ȦȮȦ

ȶȟȁȟȦ
őƘƐîƍő
őƍƐǒƘǒ
ȦȉȮȟȟ
Ȧȍȟ

Summa

ȴȰȦȶȶ

ȏȉȁȏȟ

Ȧ

“Service” inkluderar reservdelar och service.

Prestationsåtaganden
Det allokerade transaktionspriset till kvarvarande prestations¯XEKERHIR INYTTJ]PPHEIPPIVHIPZMWYTTJ]PPHETIVȴȦHIGIQFIV®V
enligt följande:
Inom ett år
Mer än ett år

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȏȰȉ
ȍȉȍ

ȶȁȴ
ȶȁȟ

ȟȰ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

De kvarvarande prestationsåtaganden där intäkterna förväntas redovisas inom ett år eller mer än ett år, är relaterade till servicekontrakt
där hela kontraktet bedömts vara ett prestationsåtagande.
Upplysning har inte lämnats avseende beloppet för kvarvarande prestationsåtaganden som ännu ej är uppfyllda eller delvis uppfyllda för;
• Kontrakt med en kontraktsperiod kortare än ett år.
• Kontrakt som uppfyller kriteriet att ”redovisa intäkten vid fakturering” enligt förenklingsregeln.

043(* 73* 3348* 7
ăũǖĻžƒ·ĮĮÚ±ƐŇÏĚƐŤåŹžŇĻ±ĮīŇžƒĻ±ÚåŹ

ȍƱ&RWX®PPHESGLTIVWSREPOSWXREHIV
Medelantal anställda
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Kvinnor

Män

Summa

Kvinnor

Män

Summa

ȶȶ

Ȧȟ

ȏȦ

ȶȏ

ȶȉ

ȏȏ

ȴȉȶ
ȦȮȶ
ȟȦȴ
ƐƍƟő
ȶȍȍ
ȍȦȏ

ȦȮȏȉ
Ȧȶȉȍ
ȴȮȶȉ
ƟƐČČƘ
ȶȉȶȴ
ȴȦȶȮ

ȶȉȏȶ
ȦȴȮȮ
ȏȰȴȴ
ƘƐǒƍČ
ȶȶȮȁ
ȴȰȏȦ

ȴȴȍ
ȦȮȁ
ȟȦȮ
ƐƍőƘ
ȶȍȮ
ȍȍȶ

ȦȟȦȁ
Ȧȶȟȁ
ȴȁȍȶ
ƟƐăǒǒ
ȦȁȦȴ
ȴȶȴȏ

ȶȶȍȴ
ȦȏȮȰ
ȏȮȰȟ
ƘƐőőƘ
ȶȉȮȉ
ȴȮȁȰ

Moderbolaget
Sverige
Dotterföretag
Nordamerika
Sydamerika
Europa
ôƐƽ±Ź±ƽƐƽåŹĞďå
Afrika/Mellanöstern
Asien/Australien
Summa dotterföretag

ȶȦȍȰ

ȦȦȁȦȍ

ȦȴȟȮȦ

ȶȶȴȟ

ȦȶȦȦȍ

Ȧȏȴȍȏ

Summa

ȶȦȮȁ

ȦȦȁȴȏ

ȦȏȉȦȶ

ȶȶȰȴ

ȦȶȦȴȍ

Ȧȏȴȟȁ

Antal och andel kvinnor i Epiroc’s styrelse och koncernledning
ȶȉȶȉ
Koncernen

Kvinnor

Män

ȏ
Ȧ

ȍ
Ȧȉ

ȏȏ
ȟ

Styrelse exkl fackliga representanterȦ
Koncernledning
Ȧ VD

ȶȉȦȟ
Andel
kvinnor %

Kvinnor

Män

Andel
kvinnor %

ȴ
Ȧ

ȍ
ȍ

ȴȁ
ȦȮ

och koncernchef är också medlem i styrelsen.

Ersättningar och andra förmåner i koncernen
MSEK

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟȏ

Löner och andra
ƽ±Ź±ƽƐķŇÚåŹÆŇĮ±ďåƒƐƟŧ
Avtalsenliga pensionerȴ
ƽ±Ź±ƽƐķŇÚåŹÆŇĮ±ďåƒƐ
Övriga sociala kostnader
ƽ±Ź±ƽƐķŇÚåŹÆŇĮ±ďåƒƐ

ȰȴȰȍ
őƟł
ȏȴȁ
őƇ
ȦȉȮȁ
Čî

ȰȟȦȰ
őǒǒ
ȏȉȉ
őČ
ȦȦȍȏ
ƘƘ

Summa

ȮȁȁȦ

ȁȏȮȉ

ersättningarȦȶ

Ȧ1ÁRIVSGLERHVEJÁVQ¯RIVMRRIL¯PPIVVÁVPMKIVW®XXRMRKXMPPWX]VIPWIRSGLOSRGIVRPIHRMRKIRI\OPYWMZITIRWMSRIVȮȟ

ȁȴ

ȶ&OXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEVȰȟ

ȦȍȟZEVEZȶȴ ȦȟEZWIVOSRGIVRPIHRMRKIRINQIHMVIHSZMWEHIFIPSTTȶȉȦȟ
ȟ
ȏ0SWXREHIVJÁVEOXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEVMRK¯VMRXIMFIPSTTIRJÁVȶȉȦȟ
ȴ5IRWMSRWEZKMJXIVXMPPOSRGIVRPIHRMRKIRȦȦ

Ersättningar och andra förmåner till styrelsen

ȶȉȶȉ
KSEK

Styrelseordförande:
Ronnie Leten
Övriga styrelseledamöter:
Anders Ullberg
Astrid Skarheim Onsum
Jeane Hull
Johan Forssell
Lennart Evrell
Ulla Litzén
Sigurd Mareels
Fackliga företrädareȦ
Total

Antal
aktier vid
tilldelningsÖvriga
tidpunkten arvoden ȶ

Arvoden

Värde på
syntetiska aktier
vid tilldelningstidpunkten

ȶȉȍȉ

–

–

ȴȮȉ

ȶȏȶȉ

–

ȶȏȶȉ

Ȱȏȉ
ȴȶȉ
Ȱȏȉ
ȴȶȉ
ȴȶȉ
Ȱȏȉ
ȶȉȴ
Ȯȁ

–
ȴȶȉ
–
ȴȶȉ
ȴȶȉ
–
ȶȉȴ
–

–
ȴȶȮȶ
–
ȴȶȮȶ
ȴȶȮȶ
–
ȶȉȴȍ
–

ȶȏȍ
–
–
ȟȉ
ȦȶȰ
ȶȰȉ
–
–

ȁȁȍ
Ȱȏȉ
Ȱȏȉ
Ȯȴȉ
ȮȰȰ
ȟȉȉ
ȏȉȰ
Ȯȁ

–
ȴȮȍ
Ȧȶȁ
ȴȏȶ
ȶȏȮ
–
Ȧȉȶ
–

ȁȁȍ
ȦȉȦȍ
ȮȰȁ
ȦȉȮȶ
ȦȉȦȴ
ȟȉȉ
ȍȉȁ
Ȯȁ

ȍȶȦȦ

ȦȦȰȴ

ȦȦȁȍȦ

ȦȉȟȦ

ȮȏȰȍ

ȦȦȟȴ

ȁȰȍȁ

Summa arvoden inkl.
värde på syntetiska
aktier vid tilldelningsXMHTYROXIRȶȉȶȉȴ

Effekt av intjäning
och förändring i
verkligt värde på
syntetiska aktier ȏ

Summa
redovisad
OSWXREHȶȉȶȉ

Ȧ+EGOPMKEVITVIWIRXERXIVIVL¯PPIVOSQTIRWEXMSRJÁVHIVEWJÁVFIVIHIPWIMRJÁVHIPXEKERHIT¯WX]VIPWIQÁXIRYXFIXEPHEYRHIVȶȉȶȉ
ȶ Avser arvoden

i styrelseutskott.

ȴ&ZW®XXRMRKEVJÁVW]RXIXMWOEEOXMIV

I\OPYWMZIWSGMEPEEZKMJXIVTIVȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉYTTK¯VXMPP2*0ȏȶ Ȧȟ

ȏ&ZWIVW]RXIXMWOEEOXMIVWSQIVLÁPPWȶȉȦȁȶȉȶȉ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȟȮ
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ȶȉȦȟ
KSEK

Styrelseordförande:
Ronnie Leten
Övriga styrelseledamöter:
Anders Ullberg
Astrid Skarheim Onsum
Jeane Hull
Johan Forssell
Lennart Evrell
Ulla Litzén
Fackliga företrädareȦ
Total

Antal
aktier vid
tilldelningsÖvriga
tidpunkten arvoden ȶ

Arvoden

Värde på
syntetiska aktier
vid tilldelningstidpunkten

ȶȉȦȍ

–

–

ȴȏȟ

ȶȴȰȏ

–

ȶȴȰȏ

Ȱȴȍ
ȴȦȮ
ȍȶȏ
ȴȦȮ
ȏȶȁ
Ȱȴȍ
ȮȰ

–
ȴȦȁ
ȦȦȦ
ȴȦȁ
ȶȉȮ
–
–

–
ȴȶȰȴ
ȦȉȮȰ
ȴȶȰȴ
ȶȦȁȮ
–
–

ȶȴȴ
–
–
ȁȍ
ȁȍ
ȶȏȁ
–

ȁȰȁ
Ȱȴȍ
Ȱȴȍ
Ȯȶȉ
Ȯȶȉ
ȁȁȴ
ȮȰ

–
Ȧȴȴ
ȁȟ
Ȧȉȍ
ȏȴ
–
–

ȁȰȁ
ȮȰȁ
Ȯȶȏ
ȁȶȍ
ȮȰȴ
ȁȁȴ
ȮȰ

ȏȟȏȮ

ȟȍȏ

ȟȮȁȟ

Ȧȉȉȉ

ȰȟȉȦ

ȴȮȉ

ȮȶȮȦ

Summa arvoden inkl.
värde på syntetiska
aktier vid tilldelningsXMHTYROXIRȶȉȦȟȴ

Effekt av intjäning
och förändring i
verkligt värde på
syntetiska aktier ȏ

Summa
redovisad
OSWXREHȶȉȦȟ

Ȧ

+EGOPMKEVITVIWIRXERXIVIVL¯PPIVOSQTIRWEXMSRJÁVHIVEWJÁVFIVIHIPWIMRJÁVHIPXEKERHIT¯WX]VIPWIQÁXIRYXFIXEPHEYRHIVȶȉȦȟ
Avser arvoden i styrelseutskott.
I\OPYWMZIWSGMEPEEZKMJXIVTIVȴȦHIGIQFIVȶȉȦȟYTTK¯VXMPP2*0Ȧȟ
ȏ &ZWIVW]RXIXMWOEEOXMIVWSQIVLÁPPWȶȉȦȁSGLȶȉȦȟ

ȶ

ȴ&ZW®XXRMRKEVJÁVW]RXIXMWOEEOXMIV

Ersättningar och andra förmåner till koncernledningen

ȶȉȶȉ
KSEK

Grundlönȶ

Rörlig
ersättningȴ

Övriga
förmånerȏ

Pensionsavgifter

Summa, exkl.
redovisad kostnad
för aktierelaterade
incitamentsprogram

ȁȉȁȴ
ȦȁȮȟ

Ȧȏȍȁ
–

ȟȍ
ȶȴ

ȶȍȏȏ
Ȱȍȁ

ȦȶȦȁȉ
ȶȍȰȉ

Redovisad kostnad
för aktierelaterade
incitaments
programȮ

Summa
redovisad
kostnad
ȶȉȶȉ

Ȯȶȶȶ
Ȧȉȍȟ

Ȧȟȏȉȶ
ȦȍȉȦ

VD och koncernchef
Helena HedblomȦ
Per LindbergȦȍ
Övriga medlemmar i koncernPIHRMRKIR ȦȉFIJEXXRMRKEVȰ

ȶȮȮȦȴ

ȍȍȏȍ

ȶȟȟȍ

ȮȴȮȏ

ȏȴȰȶȮ

ȦȰȟȉȉ

ȰȉȍȶȮ

Summa

ȴȮȰȮȍ

Ȯȉȉȴ

ȴȦȦȴ

ȦȉȍȮȰ

ȍȁȴȰȮ

ȶȴȉȰȴ

ȁȦȏȴȉ

Ȧ

5IV1MRHFIVKZEV:)SGLOSRGIVRGLIJXMPPHIRȶȟJIFVYEVMȶȉȶȉ+V¯RSGLQIHȦQEVW®V-IPIRE-IHFPSQ:)SGLOSRGIVRGLIJ
EZKVYRHPÁRIR
ȴ&ZWIVVÁVPMKIVW®XXRMRKMRXN®REHȶȉȶȉWSQYXFIXEPEWȶȉȶȦ
ȏ&ZWIVWIQIWXIVPÁRXN®RWXIFMPWNYOZ¯VHWJÁVW®OVMRKFSWXEHWJÁVQ¯RSGLERHVEJÁVQ¯RIVȶȉȦȟMRRILÁPPFIPSTTIXOSWXREHIVEZWIIRHIEZXEPIXQIHEZK¯IRHI:)SGL
koncernchef Per Lindberg.
Ȱ*XXEZXEPMRKMGOWȶȉȦȟQIHEZK¯IRHI:)SGLOSRGIVRGLIJ1MRHFIVKEXXLERJV¯RSGLQIHHIRȦQEVWȶȉȶȉSGLYRHIVȦȁQ¯REHIVOSQQIVEXXZEVEXMPPK®RKPMKMHIR
YXWXV®GORMRKWSQFSPEKIXFIK®V-ERLEVV®XXXMPPIVW®XXRMRKYRHIVHIRTIVMSHWSQQMRWOEWQIHIVW®XXRMRKJV¯RERHVEERWX®PPRMRKEVSGLYTTHVEK9RHIVȶȉȶȉLEV1MRHFIVK
IVL¯PPMXIVW®XXRMRKSQȦȶȮ2*0IRPMKXHIXXEEZXEP¯HERIVW®XXRMRKVIHSZMWEWMRXIMXEFIPPIRSZERIJXIVWSQHIRXSXEPEOSWXREHIRVIHSZMWEHIWYRHIVȶȉȦȟ
ȍ +VEQXMPPSGLQIHHIRȶȟJIFVYEVMFIWXSHOSRGIVRPIHRMRKIREZȍQIHPIQQEV+V¯RSGLQIHHIRȦQEVWFIWXSHOSRGIVRPIHRMRKIREZȦȉQIHPIQQEV-IPIRE-IHFPSQ®V
:)SGLOSRGIVRGLIJJV¯RSGLQIHHIRȦQEVWȶȉȶȉ+ÁVTIVMSHIRȦNERYEVMȶȟJIFVYEVMȶȉȶȉZEVLSRQIHPIQMOSRGIVRPIHRMRKIRSGLLIRRIWIVW®XXRMRKYRHIVR®QRHE
period ingår i summan för övriga medlemmar i koncernledningen.
Ȯ &ZWIVTIVWSREPSTXMSRIVWSQIVLÁPPWȶȉȦȰȶȉȶȉSGLMROPYHIVEVVIHSZMWEHIOSWXREHIVWSQFIVSVT¯JÁV®RHVMRKEVMEOXMIOYVWSGLMRXN®RERHITIVMSH
ȶ9RHIVQENNYPMLEHIOSRGIVRPIHRMRKIRJVMZMPPMKRIHW®XXRMRKSQȦȉ

ȶȉȦȟ
KSEK

Grundlön

Rörlig
ersättningȦ

Övriga
förmånerȶ

Pensionsavgifter

Summa, exkl.
redovisad kostnad
för aktierelaterade
incitamentsprogram

ȶȴȟȍȉ

ȴȟȏȰ

ȏȶȶȴȁ

Redovisad kostnad
för aktierelaterade
incitaments
programȴ

Summa
redovisad
kostnad

ȏȦȮȍ

ȏȰȏȦȴ

VD och koncernchef
Per Lindberg
Övriga medlemmar i
OSRGIVRPIHRMRKIR ȍFIJEXXRMRKEV

ȦȦȶȮȍ

ȴȉȰȮ

ȦȏȏȰȴ

ȴȶȟȁ

Ȧȶȶȏ

ȍȦȍȶ

ȶȏȦȴȮ

ȦȏȮȍȴ

ȴȁȴȁȟ

Summa

ȶȍȮȴȁ

ȰȴȰȍ

ȶȍȦȮȏ

ȟȉȟȁ

ȰȰȴȮȍ

Ȧȁȟȶȁ

ȁȍȴȉȴ

Ȧ

&ZWIVVÁVPMKIVW®XXRMRKMRXN®REHȶȉȦȟWSQYXFIXEPEWȶȉȶȉ
Avser semesterlön, tjänstebil, sjukförsäkring, bostadsförmån och andra förmåner. Övriga förmåner inkluderar också kostnader relaterade till avtalet med den avgående VD
SGLOSRGIVRGLIJ*XXEZXEPMRKMGOWQIH5IV1MRHFIVKSQEXXLERP®QREVWSQ:)SGLOSRGIVRGLIJHIRȶȟJIFVYEVMȶȉȶȉ+V¯RȦQEVWȶȉȶȉSGLYRHIVȦȁQ¯REHIVOSQQIV
1MRHFIVKEXXZEVEXMPPK®RKPMKMHIRYXWXV®GORMRKWSQJÁVIXEKIXFIK®VSGLLEROSQQIVEXXLEV®XXXMPPIVW®XXRMRKYRHIVTIVMSHIR8SXEPOSWXREHIR®V2*0ȶȁSGLMROPYHIVEV
sociala avgifter, vilka inte ingår i tabellen ovan. Ersättningen kommer att reduceras med den kompensation som Lindberg får från andra anställningar eller uppdrag.
ȴ&ZWIVTIVWSREPSTXMSRIVWSQIVLÁPPWȶȉȦȍƳȶȉȦȟSGLMROPYHIVEVVIHSZMWEHIOSWXREHIVWSQFIVSVT¯JÁV®RHVMRKEVMEOXMIOYVWSGLMRXN®RERHITIVMSH
ȶ

Ersättningar och andra förmåner till styrelseledamöter, VD och
koncernchef samt övriga medlemmar i koncernledningen
)Źž·ƒƒĻĞĻďƐƒĞĮĮƐžƒǅŹåĮžåĻƐƟǒƟǒƐ
Ersättning till styrelsen och koncernledningen godkänns på
årsstämman.
Ersättning och arvoden bygger på det arbete styrelsen utför.
VWWX®QQERHIRȦȶQENȶȉȶȉFIWPYXEHIEXXEVZSHIRXMPPHIWX®Qmovalda styrelseledamöterna för perioden fram till tiden intill nästa
årsstämma, ska utgå enligt följande:
• X]VIPWIRWSVHJÁVERHIFIZMPNEHIWIXXFIPSTTSQ*0ȶȉȍȉȉȉȉ
• Var och en av de övriga styrelseledamöterna, ej anställda inom konGIVRIRFIZMPNEHIW*0Ȱȏȉȉȉȉ
• *XXFIPSTTSQ*0ȶȰȉȉȉȉFIZMPNEHIWXMPPVIZMWMSRWYXWOSXXIXWSVHJÁVERHIWEQX*0ȦȮȍȉȉȉXMPPZEVSGLIREZHIÁZVMKEPIHEQÁXIVRE
i detta utskott.

ȟȁ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

• *XXFIPSTTSQ*0ȦȶȍȉȉȉFIZMPNEHIWXMPPIVW®XXRMRKWYXWOSXXIXWSVHJÁVERHIWEQX*0ȟȉȉȉȉXMPPZEVSGLIREZHIÁZVMKEPIHEQÁXIVREM
detta utskott.
• *XXFIPSTTSQ*0ȮȉȉȉȉWOEYXK¯XMPPZEVNIMGOIZIVOWX®PPERHIWX]VIPseledamot som därtill deltar i utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.
Styrelseledamöterna kan välja att erhålla hela deras ersättning i
OSRXERXEQIHIPIPPIVȍȉ EZIVW®XXRMRKIRMOSRXERXEQIHIPSGLȍȉ 
av deras ersättning i form av syntetiska aktier. De syntetiska aktierna
kommer att baseras på ett genomsnitt av stängningskursen för
A-aktier under tio handelsdagar efter publicering av första kvartalets
VIWYPXEXȶȉȶȉ'IXEPRMRKIREZZEVNIW]RXIXMWOEOXMIKÁVWȶȉȶȍSGL
motsvarar genomsnittspriset under tio handelsdagar efter publiceVMRKEZHIXJÁVWXEOZEVXEPWVIWYPXEXIXȶȉȶȍ)IW]RXIXMWOEEOXMIVRELEV
också rätten till en omräkning för att ta hänsyn till värdet på eventuell
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utdelning som betalats på Epiroc-aktier under den period som syntetiska aktier har hållits.
Tre styrelseledamöter accepterade rätten att erhålla syntetiska
aktier. Antal och värde vid tidpunkten för tilldelning och vid räkenskapsårets utgång framgår per styrelseledamot i tabellen ”Ersättningar och andra förmåner till styrelsen.
Ersättning till koncernledningen
Principerna för ersättning till medlemmar i koncernledningen är de av
bolagsstämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattRMRKWLEZEVI)IRYZEVERHIVMOXPMRNIVREERXSKWEZ¯VWWX®QQERȶȉȶȉ
och återges nedan. De kommer att vara gällande fram till årsstämQERȶȉȶȏSQMRXIWX]VIPWIRJÁVIHIXJMRRIVIXXFILSZEZQEXIVMIPPE
förändringar och föreslår stämman att anta sådana förändringar.
Koncernledningen bestod fram till slutet av februari av den avgående
:)SGLOSRGIVRGLIJIRWEQXJIQÁZVMKEQIHPIQQEV+V¯RHIRȦ
QEVWȶȉȶȉFIWX¯VOSRGIVRPIHRMRKIREZ:)SGLOSRGIVRGLIJIRWEQX
tio övriga medlemmar. Ersättningen till koncernledningen ska bestå
av grundlön, rörlig ersättning, möjliga långsiktiga incitament, pensionspremier och övriga förmåner.
%ƐŇÏĚƐīŇĻÏåŹĻÏĚåü
)IRVÁVPMKEPÁRIROERYTTK¯XMPPLÁKWXȮȉ EZKVYRHPÁRIR)IRVÁVPMKE
ersättningen är inte pensionsgrundande.
VD och koncernchef omfattas av Epirocs pensionspolicy för högre
svenska chefer, vilket innebär en avgiftsbestämd plan. Premiens
WXSVPIO®V¯PHIVWVIPEXIVEHSGLYTTKMGOXMPPȴȍ EZKVYRHPÁRIRJÁVHIR
EZK¯IRHI:)SGLOSRGIVRGLIJIRSGLȴȉ EZFEWPÁRIRJÁVHIRRYZEVERHI:)SGLOSRGIVRGLIJIR5IRWMSRW¯PHIVR®VȰȍ¯V
:)SGLOSRGIVRGLIJLEVV®XXXMPPȦȶQ¯REHIVWEZK¯RKWZIHIVPEKSQ
bolaget avbryter anställningen och ytterligare sex månader om vederbörande inte har tecknat ett nytt anställningsavtal.
:)SGLOSRGIVRGLIJ®VHIPXEKEVIȶȉȶȉ¯VWTVIWXEXMSRWFEWIVEHI
STXMSRWTVSKVEQI®ZIRRSXȶȏJÁVQIVMRJSVQEXMSRSQTPERIR
qƽŹĞď±ƐķåÚĮåķķ±ŹƐĞƐīŇĻÏåŹĻĮåÚĻĞĻďåĻ
7ÁVPMKIVW®XXRMRKOERQE\MQEPXYTTK¯XMPPȏȉȍȉ EZKVYRHPÁRIR
FIVSIRHIT¯TSWMXMSR+VEQXMPPȶȟJIFVYEVMLEHIGLIJIRJÁV,VYZSGL
.RJVEWXVYOXYVWSQRYQIVE®V:)SGLOSRGIVRGLIJQE\MQEPXȰȉ EZ
grundlönen.
De medlemmar i koncernledningen som är anställda i Sverige har
IREZKMJXWFIWX®QHTIRWMSRWTPERH®VTVIQMIRZEVMIVEVQIPPERȴȉ 
SGLȴȍ EZKVYRHPÁRIRFIVSIRHIT¯¯PHIV)IRVÁVPMKEIVW®XXRMRKIR
®VMRXITIRWMSRWKVYRHERHI5IRWMSRW¯PHIVR®VȰȍ¯V8Z¯QIHPIQQEVM
koncernledningen är utlandsstationerade och omfattas av avgiftsbestämd pension i relation till pensionsplanen i hemlandet.
Övriga förmåner består i huvudsak av tjänstebil och privat sjukförsäkring. Två medlemmar i koncernledningen är utlandsstationerade och erhåller förmåner i enlighet med bolagets villkor för
utlandsstationering.
Övriga medlemmar i koncernledningen har rätt till avgångsvederlag om Bolaget avbryter anställningen. Avgångsvederlagets storlek
beror på anställningstid inom Bolaget samt ålder, men aldrig högre
®RȶȏQ¯REHIVWPÁR
ZVMKEQIHPIQQEVMOSRGIVRPIHRMRKIR®VHIPXEKEVIȶȉȶȉ¯VWTVIWXEXMSRWFEWIVEHISTXMSRWTVSKVEQI®ZIRRSXȶȏJÁVQIVMRJSVQEXMSR
om planen.
UŇĻÏåŹĻĮåÚĻĞĻďåĻžƐĞĻĻåĚ±ƽƐ±ƽƐŤåŹžŇĻ±ĮŇŤƒĞŇĻåŹ
.RRILEZIXEZTIVWSREPSTXMSRIVZMH¯VIXWWPYXȶȉȶȉZMWEWMJÁPNERHI
XEFIPPI®ZIRRSXȶȏJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR
Innehav av personaloptioner (inklusive
QEXGLRMRKWSTXMSRIVTIVȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉ
TilldelningsårȦ

ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ
ȶȉȦȟ
ȶȉȶȉȶ
Summa

VD och
koncernchef

Övriga medlemmar
McOSRGIVRPIHRMRKIR

–
ȟȏȁȏȍ
Ȯȏȁȏȟ
ȴȶȉȮȟ
ȍȮȁȏȟ

ȶȉȉȁȰȉ
ȦȍȉȏȰȍ
ȴȟȍȮȦȰ
ȦȁȦȉȮȍ
ȦȴȦȦȮȴ

ȶȍȟȰȶȶ

Ȧȉȍȟȶȁȟ

Ȧ8MPPHIPRMRKEVJÁVI¯VȶȉȦȁ®VVIPEXIVEHIXMPP&XPEW(STGSWSTXMSRWTPERIVWSQÁZIV-

låtits till Epiroc.
ȶ 9TTWOEXXEHIXMPPHIPRMRKEVJÁVSTXMSRWTVSKVEQQIXȶȉȶȉMROPYWMZIQEXGLRMRKWSTtioner.

Prestationsbaserad personaloptionsplan
Det är viktigt att nyckelpersoner i Epiroc har ett långsiktigt intresse av
en god värdeutveckling av bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att
främja en sådan utveckling. Detta gäller särskilt för den grupp nyckelpersoner som utgörs av ledande befattningshavare. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Epirocs
attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
ERXEKREEZ¯VWWX®QQERȶȉȶȉ
Dessa riktlinjer omfattar VD och koncernchef samt andra medlemmar i koncernledningen som hädanefter benämns som ”ledande
befattningshavare”. Riktlinjerna är framåtblickande, dvs de ska tilllämpas på ersättningar som avtalas, och ändringar i redan avtalade
IVW®XXRMRKEVIJXIVHIXEXXVMOXPMRNIVREERXEKMXWEZ¯VWWX®QQERȶȉȶȉ
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats eller godkänts av
bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet
För mer information avseende bolagets affärsstrategi se den senast
tillgängliga årsredovisningen på Epiroc koncernens hemsida. En
framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet,
förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig
ersättning. I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Dessa program har beslutats av, och eventuella framtida program kommer att beslutas av, bolagsstämman och omfattas
därför inte av dessa riktlinjer. För mer information avseende befintliga
incitamentsprogram, se årsredovisningen eller koncernens hemsida.
Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: grundlön, årlig rörlig ersättning, pensionspremier samt övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.
:ŹƣĻÚĮŋĻ
,VYRHPÁRFIWX®QWQIHL®RW]RXMPPFIJEXXRMRKOZEPMJMOEXMSRSGLMRHMZMduell prestation.
ŋŹĮĞďƐīŇĻƒ±ĻƒåŹž·ƒƒĻĞĻď
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska
mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får
YTTK¯XMPPLÁKWXȮȉ EZKVYRHPÁRIR)IRVÁVPMKEOSRXERXIVW®XXRMRKIR
ska baseras på finansiella eller icke-finansiella kriterier. De finansiella
målen kan exempelvis avse värdeskapande, omsättningsutveckling,
rörelseresultat och rörelsekapital. Målen kan vara såväl individualiserade, kvantifierbara eller kvalitativa. Syftet med den rörliga kontantersättningen är att främja uppfyllandet av de årliga kortsiktiga målen
upprättade i enlighet med bolagets affärsstrategi och långsiktiga
intressen, inklusive hållbarhet. Ytterligare rörlig kontantersättning
kan utbetalas vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana
extraordinära utbetalningar är begränsade i tid samt endast görs
på individuell basis, antingen med syftet att rekrytera eller behålla
befattningshavare, eller som ersättning för en extraordinär prestation
utöver befattningshavarens vanliga arbetsuppgifter. Beslut om sådan
ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.
I vilken utsträckning kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska beslutas efter det att mätperioden har
avslutats. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser
rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig
kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande
direktören för bedömningen.
{åĻžĞŇĻžŤŹåķĞåŹ
Pensionsförmånerna ska vara premiebestämda och uppgå till högst
ȴȍ EZKVYRHPÁRIR)IRVÁVPMKEOSRXERXIVW®XXRMRKIRWOEMRXIZEVE
pensionsgrundande om det inte framgår av tvingande lag eller kollektivavtal som omfattar den ledande befattningshavaren.
qƽŹĞď±ƐüŋŹķ¿ĻåŹ
Övriga förmåner kan exempelvis bestå av livförsäkring, privat sjukvårdsförsäkring och förmånsbil. Premier och andra kostnader som
EZWIVW¯HEREJÁVQ¯RIVJ¯VYTTK¯XMPPLÁKWXȦȍ EZKVYRHPÁRIR

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȟȟ
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ăũǖĻžƒ·ĮĮÚ±ƐŇÏĚƐŤåŹžŇĻ±ĮīŇžƒĻ±ÚåŹØƐüŇŹƒžũ
Villkor för utlandsstationerade m.m.
För ledande befattningshavare stationerade in annat land än sitt
hemland gäller vissa andra förmåner i enlighet med bolagets villkor
för utlandsstationering. För befattningshavare som är anställda i
andra länder än Sverige tillämpas de pensions- och övriga förmåner
som överensstämmer med lokal marknadspraxis.

lag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Upphörande av anställning
Om en ledande befattningshavares anställning avslutas av bolaget,
J¯VIVW®XXRMRKIRYTTK¯XMPPLÁKWXȶȏQ¯REHIVWKVYRHPÁRSGLFIVSV
på ålder, anställningens längd och möjlig ersättning från annan ekonomisk aktivitet eller anställning. Vid uppsägning från den ledande
befattningshavarens sida är uppsägningstiden sex månader. I det
senare fallet ska den ledande befattningshavaren inte ha rätt till
avgångsvederlag, om inte befattningshavaren är bunden av ett åtagande om konkurrensbegränsning.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer
har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats
genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har
utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunder-

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera
och genomföra riktlinjerna
I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut
om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde
år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna
ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer
och ersättningsnivåer i bolaget.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och styrelsen anser att ett
avsteg är rimligt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller
säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår
det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i
ersättningsfrågor. Detta innefattar beslut om att frångå riktlinjerna.

ȰƱ*VW®XXRMRKXMPPVIZMWSVIV
Revisionsarvoden och andra tjänster
Deloitte
Revisionsarvode och andra tjänster
Övriga tjänster, skatt
Övriga tjänster, övrigt
Andra revisionsföretag
Revisionsarvode
Övriga tjänster, skatt
Övriga tjänster, övrigt
Summa

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȶȁ
ȶ
Ȧ

ȴȉ
ȏ
ȉ

ȴ
Ȧ
ȏ

ȶ
–
–

ȴȟ

ȴȰ

Revisionsarvode avser revision av de finansiella rapporterna och
räkenskaperna. För moderbolaget innefattar detta även revision av
styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.
Andra revisionstjänster än revisionsuppdraget avser till exempel
”comfort letters”. Skattetjänster inkluderar både rådgivning och
granskning av efterlevnad inom skatteområdet. Övriga tjänster utgörs
huvudsakligen av övriga konsulttjänster, till exempel s.k. ”duediligence” i samband med förvärv.
:MH*TMVSG&'ƶW¯VWWX®QQEȶȉȶȉZEPHIW)IPSMXXIXMPPOSRGIVRIRW
VIZMWSVJVEQXMPP¯VWWX®QQERȶȉȶȦ

ȮƱ ZVMKEVÁVIPWIMRX®OXIVSGLVÁVIPWIOSWXREHIV
Övriga rörelseintäkter
Erhållna provisioner
Realisationsvinst vid försäljning
av anläggningstillgångar
Valutakursvinster
Övriga rörelseintäkter
Summa

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Ȧ

Ȧ

ȏȮ
ȴȉ
ȁȍ

ȍȉ
ȶȏ
ȍȍ

ȦȰȴ

Ȧȴȉ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Övriga rörelsekostnader
Realisationsförlust vid försäljning
av anläggningstillgångar
Realisationsförlust vid
avyttring av verksamhet
Valutakursförluster
Övriga rörelsekostnaderȦ

ȴȰ

ȶȉ

ȉ
ȶȮȟ
ȟȁ

ȶȁ
–
Ȧȏȴ

Summa

ȏȦȴ

ȦȟȦ

Ȧ

ZVMKEVÁVIPWIOSWXREHIVSQȟȁ ȦȏȴMROPYHIVEVOSWXREHIVJÁVWTPMXXIRJV¯R&XPEW(STGSZMPOEYTTKMGOXMPPȦȁ Ȱȶ

Ȧȉȉ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

Ytterligare information om kostnader per kostnadsslag
0SWXREHJÁVW¯PHEZEVSVMRRIJEXXEVOSWXREHIVJÁVZEVYPEKIVWIRSXȦȰ
garantikostnader, miljöavgifter och transportkostnader.
1ÁRIVIVW®XXRMRKEVSGLEVFIXWKMZEVEZKMJXIVYTTKMGOXMPPȮȁȁȦ ȁcȏȮȉ
varav kostnader för ersättningar efter avslutad anställning uppgick till
ȏȴȁ ȏȉȉIRSXȍJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR
Rörelseresultatet inkluderar valutakursvinster och förluster vid
omräkning av skulder och fordringar av rörelsekaraktär. Årets avskrivRMRKEVSGLRIHWOVMZRMRKEVYTTKMGOXMPPȦȮȏȰ ȦȟȮȁ+SVWORMRKWSGL
utvecklingskostnader, inklusive av- och nedskrivningar, uppgick till
Ȧȉȴȶ Ȧcȉȴȍ&ZWOVMZRMRKEVEZWIIRHIJSVWORMRKWSGLYXZIGOPMRKWYXKMJXIVYTTKMGOXMPPȶȟȰ ȴȦȉIRSXȦȶSGLȦȴJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVmation. Epiroc har inte fått några materiella statliga stöd i samband
QIH(SZMHȦȟSGLLEVMRXIYXR]XXNEXWXEXPMKEWXÁHJÁVOSVXXMHWEVFIXIM
Sverige.
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îũǖ8ĞĻ±ĻžĞåĮĮ±ƐĞĻƒ·īƒåŹƐŇÏĚƐīŇžƒĻ±ÚåŹ

ȁƱ+MRERWMIPPEMRX®OXIVSGLOSWXREHIV
Finansiella intäkter och kostnader
Tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Ränteintäkter
- likvida medel
- finansiella leasingfordringar
Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden
Tillgångar värderade till verkligt
värde i resultaträkningen
Realisationsvinst – övriga tillgångar
Förändring i verkligt värde – övriga tillgångar
Finansiella intäkter

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȏȮ
ȟȮ

ȴȟ
Ȧȏȉ

Ȧȏȏ

ȦȮȟ

ȉ
–

:EPYXEOYVWJÁVPYWXIVRIXXSMROPYHIVEVZEPYXEOYVWZMRWXIVSQȮȍȁ ȶȏȟ
SGLZEPYXEOYVWJÁVPYWXIVSQȟȏȉ ȴȰȦ:MRWXIVSGLJÁVPYWXIVEZWIV
omvärdering av derivat, räntebärande skulder och kassa i utländsk
ZEPYXE)IRXSXEPERIHWOVMZRMRKIRZEVTSWMXMZYRHIVȶȉȶȉH¯HI
faktiska förlusterna på leasingfordringar understeg återföringar av
befintlig avsättning.

Ȧ
–

Ȧȏȏ

Ȧȁȉ

Skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Räntekostnader
– räntebärande skulder

Ȧȉȟ

Ȧȉȍ

Total räntekostnad enligt
effektivräntemetoden

Ȧȉȟ

Ȧȉȍ

Skulder värderade till verkligt
värde i resultaträkningen
- derivat
- leasingskulder
- pensionsavsättningar, netto
- övrigt
Förändring i verkligt värde
– övriga skulder och räntebärande skulder
Valutakursförluster, netto
Nedskrivningar

ȁȏ
ȴȟ
Ȧȶ
ȦȮ

Ȧȟȏ
ȴȁ
ȟ
Ȧȁ

ȶ
Ȧȁȶ
ȶ

ȴ
ȦȦȶ
Ȱ

Finansiella kostnader

ȏȴȟ

ȏȮȴ

Finansiella kostnader, netto

ȶȟȍ

ȶȟȴ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Ȧȁȏȁ
ȦȮȦ

Ȧȟȟȶ
ȴȴ

Summa

ȦȰȮȮ

Ȧȟȍȟ

ȟƱOEXXIV
Inkomstskatt

.ROSQWXWOEXXIRYTTKMGOXMPPȦȰȮȮ ȦȟȍȟZMPOIXQSXWZEVEVIRIJJIOXMZ
WOEXXIWEXWSQȶȴȮ  ȶȍȉ)IWXÁVWXEWOMPPREHIVREQIPPERHIRIJJIOtiva skattesatsen och den förväntade skattesatsen förklaras nedan.
Den förväntade skattesatsen beräknas som ett vägt genomsnitt,
baserat på resultatet före skatt multiplicerat med den nationella
skattesatsen i varje land.
Brygga för effektiv skattesats
Resultat före skatt
Förväntad inkomstskatt
(vägd genomsnittlig skatt)
Förväntad skatt i %
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Kupongskatt
Justeringar från tidigare år, netto:
– aktuell skatt
– uppskjuten skatt
Underskottsavdrag och skatteavdrag, netto
Förändring av skattesats, uppskjuten skatt
Övriga poster
Redovisad inkomstskatt
Effektiv skatt i %

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȮȉȁȮ

Ȯȁȏȴ

ȦȰȰȦ

Ȧȁȉȴ

ȶȴȏ

ȶȴȉ

ȦȦȟ
ȦȍȰ
ȰȮ

ȦȮȰ
ȦȏȰ
ȮȰ

ȏȏ
ȍȮ
ȉ
ȶ
Ȧ
ȦȰȮȮ

ȶȍ
ȏ
ȦȰ
ȶ
Ȯ
Ȧȟȍȟ

ȶȴȮ

ȶȍȉ

Inkomstskatten påverkades främst av ej avdragsgilla kostnader
och ej skattepliktiga intäkter. I ej skattepliktiga intäkter ingår intäkter
som omfattas av lägre beskattning enligt lokal skattelagstiftning,
främst i Kina och USA. Kupongskatter avser skatter på vinståterföring.
Justeringar från tidigare år, aktuella och uppskjutna skatter, avser
justeringar av reserveringar och upptaxeringar för tidigare år. Nettoeffekten från underskotts- och skatteavdrag hänför sig till förfallna
underskotts- och skatteavdrag samt utnyttjade underskotts- och
skatteavdrag för vilka inga uppskjutna skattefordringar tidigare redovisats. Förändring av skattesatsen avser främst sänkt skattesats i
Sverige.
Nettoförändringen av uppskjuten skatt från årets början till årets slut
förklaras nedan:
Förändringar i uppskjuten skatt
Vid årets början
Redovisat i årets resultat
Skatt på belopp redovisade i eget kapital
Rörelseförvärv
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Vid årets slut

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Ȱȴȉ
ȦȮȦ
ȴȶ
ȉ
–
Ȱȍ

ȍȏȴ
ȴȴ
ȍȶ
ȍȰ
Ȱȴ

ȮȰȁ

ȍ
Ȱȴȉ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȉȦ
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Förändringar i uppskjutna skatter som under året har redovisats
i resultaträkningen hänför sig till temporära skillnader avseende
följande poster:
Uppskjutna skatter redovisade i resultaträkningen
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella tillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Rörelseskulder
Avsättningar
Ersättningar efter avslutad anställning
Räntebärande skulder
Övriga poster

ȏȴ
ȶȉ
ȏ
ȴȍ
ȏȟ
Ȧȶ
ȶȶ
ȶȴ
ȏȏ
ȁ

ȶȉ
ȶȍȦ
ȉ
Ȧȏ
Ȯ
ȦȰ
ȉ
Ȯ
ȶȏȮ
ȶȶ

Förändringar på grund av
temporära skillnader

ȦȰȰ

ȴȁ

Underskotts-/skatteavdrag
Redovisat i årets resultat

ȍ

ȍ

ȦȮȦ

ȴȴ

De uppskjutna skattefordringar och -skulder som redovisas i balansräkningen hänför sig till temporära skillnader på följande poster:
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Tillgångar

Skulder

Netto
balans

Tillgångar

Skulder

Netto
balans

ȏȦ
ȦȦȟ
Ȧȍ
ȮȁȮ
ȁȰ
ȶȟȏ
Ȧȉȍ
ȦȮȦ
ȴȍȮ
Ȧȁ
ȉ

ȏȰȮ
ȍȏȟ
Ȧȏ
ȶȉ
Ȧȉ
ȶ
ȉ
–
ȉ
–
ȦȰȴ

ȏȶȍ
ȏȴȉ
Ȧ
ȮȰȮ
ȮȰ
ȶȟȶ
Ȧȉȍ
ȦȮȦ
ȴȍȮ
Ȧȁ
ȦȰȏ

ȏȰ
ȦȏȦ
Ȧȍ
ȮȮȟ
Ȯȏ
ȴȶȦ
Ȯȟ
ȦȦȟ
ȏȮȮ
Ȧȏ
ȍ

ȏȏȍ
ȮȰȴ
ȦȦ
ȶȉ
ȶȦ
ȴ
Ȧ
ȉ
–
–
ȦȮȰ

ȴȟȟ
Ȱȶȶ
ȏ
Ȯȍȟ
ȍȴ
ȴȦȁ
Ȯȁ
ȦȦȟ
ȏȮȮ
Ȧȏ
ȦȮȦ
Ȱȴȉ

Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella tillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Rörelseskulder
Avsättningar
Ersättningar efter avslutad anställning
Räntebärande skulder
Underskottsavdrag
Övriga posterȦ
Uppskjutna skattefordringar/-skulder

Ȧȟȟȴ

Ȧȶȶȍ

ȮȰȟ

ȶȉȮȦ

Ȧȏȏȉ

Kvittning fordringar/skulder

ȰȦȟ

ȰȦȟ

–

Ȧȏȏȉ

Ȧȏȏȉ

–

Uppskjutna skattefordringar/ -skulder, netto

ȦȴȮȏ

ȰȉȰ

ȮȰȟ

Ȱȴȉ

–

Ȱȴȉ

Ȧ

Övriga poster avser främst avsättning för skatt på vinståterföringar.

*TMVSGLEVYRHIVWOSXXWEZHVEKSQXSXEPXȰȰ ȍȴJÁVZMPOEYTTWONYXRE
WOEXXIJSVHVMRKEVSQȦȁ ȦȏLEVVIHSZMWEXW*TMVSGLEVMRKEYRHIVWOSXX
för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats.

Ȧȉȶ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

Förfallotidpunkt för outnyttjade underskottsavdrag
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

+ÁVJEPPIVIJXIVȦȶ¯V
+ÁVJEPPIVIJXIVȴȏ¯V
+ÁVJEPPIVIJXIVȍȰ¯V
Inget förfallodatum

–
–
–
–

Ȧȁ
ȶȍ
ȍȴ
ȉ

Summa

–

ȟȰ

043(* 73* 3348* 7
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ȦȉƱ ZVMKXXSXEPVIWYPXEX
Övrigt totalresultat för året
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Före skatt

Skatt

Efter skatt

ȦȏȮ

ȴȶ

ȦȦȍ

ȶȮȏ

ȍȶ

ȶȶȶ

5SWXIVWSQOEROSQQEEXXcSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIR
Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter
- realiserat och omklassificerat till resultaträkningen
Kassaflödessäkringar

Ȧȁȉȏ
ȴȴ
–

–
–
–

Ȧȁȉȏ
ȴȴ
–

ȍȏȮ
Ȯ
ȶȶ

–
–
ȍ

ȍȏȮ
Ȯ
ȦȮ

Summa övrigt totalresultat

Ȧȟȁȏ

ȴȶ

Ȧȟȍȶ

ȶȏȏ

ȍȮ

ȴȉȦ

Hänförligt till moderbolagets ägare
5SWXIVWSQMRXIOSQQIVEXXcSQOPEWWMJMGIVEWXMPPVIWYPXEXV®ORMRKIR
Omvärderingar av förmånsbestämda planer

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter
Summa övrigt totalresultat

ȁ

–

ȁ

ȉ

–

ȉ

Ȧȟȟȶ

ȴȶ

ȦȟȰȉ

ȶȏȏ

ȍȮ

ȴȉȦ

ȦȦƱ7IWYPXEXTIVEOXMI
Genomsnittligt antal utestående aktier

Resultat per aktie
Belopp i SEK

Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

I tusen aktier

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȏȏȁ
ȏȏȁ

ȏȁȟ
ȏȁȟ

Vägt genomsnittligt antal utestående
aktier före utspädning
Effekt av personaloptioner

Ȧȶȉȏȏȁȴ
Ȱȍȟ

ȦȶȉȉȁȁȮ
Ȧȶȁȟ

Vägt genomsnittligt antal utestående
aktier efter utspädning

ȦȶȉȍȦȏȶ

ȦȶȉȶȦȮȰ

Beräkningen av resultat per aktie ovan baseras på resultat och
genomsnittligt antal aktier enligt följande.
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare
Belopp i MSEK

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Årets resultat

ȍȴȟȟ

ȍȁȮȏ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȉȴ
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ȦȶƱ.QQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEV
Nedskrivningsbehovet prövas en gång per år och när det finns tecken
på nedskrivningsbehov. Goodwill fördelas och prövas för nedskrivning per kassagenererande enhet, identifierade som Epirocs rörelsesegment. Återvinningsvärdet för varje kassagenererande enhet har
bestämts utifrån nyttjandevärdet i Epirocs värderingsmodell. Denna
modell är baserad på det diskonterade framtida kassaflödet med en
prognosperiod av fem år. Prognosen utgår från affärsplanen för varje
rörelsesegment, med beaktande av egenskaperna och utvecklingen
av dess särskilda marknader för slutanvändarna, på grundval av både
interna och externa källor, och utgörande företagsledningens bästa
uppskattning av utvecklingen av affärsverksamheterna. De parametrar som används för att beräkna det framtida kassaflödet är intäktsutveckling och bruttomarginal, kostnadseffektivitet, samt effektivitet
i kapitalutnyttjande inklusive planering av investeringar och mål för
nivåer av arbetande kapital.

9RHIVȶȉȶȉÁZIVWXIKHIXTVSKRSWXMGIVEHIZ®VHIXJÁV*TMVSGWEPPEVÁVIPsesegment det redovisade värdet och ingen nedskrivning gjordes. Epiroc genomförde också en känslighetsanalys för de viktigaste antagandena inklusive förändring av intäkter och bruttomarginalutveckling, vägd
genomsnittliga kapitalkostnad och årlig tillväxt efter femårsperioden och
ingen av dessa scenarier skulle ge upphov till ett nedskrivningsbehov.
I tabellen nedan presenteras det redovisade värdet för goodwill
fördelat på rörelsesegment (kassagenererande enheter) och rapporterande segment.
Goodwill
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Ȧȏȁ
ȏȰȶ
ȴȏȴ

Ȧȏȍ
ȍȉȦ
ȴȴȶ

ȟȍȴ
ȦȉȟȰ

ȟȮȁ
ȦȶȉȮ

Tools & Attachments

ȦȉȟȰ

ȦȶȉȮ

Summa

ȶȉȏȟ

ȶȦȁȍ

Underground Division
Surface Division
Parts & Services Division

*TMVSGWZ®KHEKIRSQWRMXXPMKEOETMXEPOSWXREH ;&((ZEVȁ  ȁIJXIV
skatt. Eftersom rörelsesegmenten är relativt olika men med liknande
geografisk täckning, och i stor utsträckning likartad organisationsstruktur och kundbas, är samma diskonteringsränta använd för alla
segment. För perioden efter fem år bedöms den årliga tillväxten till
ȶ  ȶ

Equipment & Service
Tools & Attachments Division

Av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar redovisas i följande poster i resultaträkningen:
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Internt
upparbetade

Internt
upparbetade

Förvärvade

Kostnad för sålda varor
Administrationskostnader
Marknadsföringskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader

ȉ
ȶȏ
Ȧ
ȶȰȮ

ȶ
ȶȟ
ȴȉ
ȶȟ

ȉ
Ȧȏ
Ȧ
ȶȁȟ

ȶȦ
Ȧȁ
ȦȉȮ
ȶȦ

Summa

ȶȟȶ

ȟȉ

ȴȉȏ

ȦȰȮ

Förvärvade

OSWXREHIVSGLȉ ȦȮWSQOSWXREHJÁVW¯PHEZEVSV&ZVIHSZMWEHI
RIHWOVMZRMRKEVEZW¯Kȏ ȉFEPERWIVEHIYXZIGOPMRKWTVSNIOXWSQ
avvecklats.

3IHWOVMZRMRKEVEZMQQEXIVMIPPEXMPPK¯RKEVYTTKMGOXMPPȏ ȰȰZEVEZ
ȏc ȉVIHSZMWEHIWWSQJSVWORMRKWSGLYXZIGOPMRKWOSWXREHIVM
VIWYPXEXV®ORMRKIRSGLȉ ȏȟOPEWWMJMGIVEHIWWSQQEVOREHWJÁVMRKW-

Internt upparbetade

Förvärvade

Varumärken

MarknadsSGLcOYRHrelaterade

Övriga teknikoch kontraktsbaserade

Goodwill

Summa

ȶȍȮ
Ȧȉȶ
–
–
Ȧȶ
–
ȦȦ

Ȧȁȟ
–
–
ȟȦ
–
–
ȦȦ

ȍȴȮ
–
–
ȏȰ
ȁ
–
ȍȶ

ȦȦȟȮ
ȍȰ
Ȧ
ȶȏ
ȰȦ
Ȧ
ȏȟ

ȶȦȁȍ
–
ȴȮ
Ȧ
–
–
ȦȮȶ

ȮȏȟȦ
ȏȟȁ
ȴȁ
ȦȰȶ
ȶȶȴ
ȁ
ȏȴȴ

ȴȦȟȴ

ȴȴȰ

ȁȮ

ȏȴȦ

ȦȦȶȦ

ȶȉȏȟ

ȮȶȦȮ

Av- och nedskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Periodens nedskrivningar
Avyttring av verksamhet
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

ȶȉȰȟ
ȶȍȰ
ȏ
–
Ȧȏȶ
Ȯ
ȟȴ

ȶȴȰ
ȴȶ
–
–
Ȧȉ
–
Ȧȶ

Ȧȴȉ
Ȯ
–
ȟȦ
–
–
ȍ

ȴȉȁ
ȶȰ
–
ȏȰ
ȁ
–
ȶȟ

ȍȶȶ
ȍȮ
–
ȶȏ
ȍȦ
–
ȴȮ

–
–
–
–
–
–
–

ȴȶȰȍ
ȴȮȁ
ȏ
ȦȰȦ
ȶȦȦ
Ȯ
ȦȮȰ

Vid årets slut

ȶȦȉȦ

ȶȏȰ

ȏȦ

ȶȍȦ

ȏȰȮ

–

ȴȦȉȰ

Produktutveckling

Övriga teknikoch kontraktsbaserade

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Rörelseförvärv
Avyttring av verksamhet
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

ȴȦȶȰ
ȴȏȉ
–
–
Ȧȏȶ
Ȯ
Ȧȴȁ

Vid årets slut

ȶȉȶȉ

Redovisade värden
Vid årets början

ȦȉȍȮ

ȶȦ

ȍȟ

ȶȶȟ

ȰȮȍ

ȶȦȁȍ

ȏȶȶȰ

Vid årets slut

Ȧȉȟȶ

ȟȉ

ȏȰ

Ȧȁȉ

Ȱȍȏ

ȶȉȏȟ

ȏȦȦȦ

Ȧȉȏ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ
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Internt upparbetade

Förvärvade

Varumärken

MarknadsSGLcOYRHrelaterade

Övriga teknikoch kontraktsbaserade

Goodwill

Summa

ȶȏȦ
ȦȰ
–
–
ȏ
–
ȏ

Ȧȴȁ
–
ȴȁ
–
Ȧ
Ȯ
Ȯ

ȏȍȰ
–
Ȱȟ
–
ȟ
–
ȶȦ

ȁȁȮ
ȶȦȴ
ȦȶȮ
Ȧȍ
ȶȍ
Ȯ
ȦȮ

ȦȁȮȰ
–
ȶȏȟ
ȏ
–
–
Ȱȏ

Ȱȍȉȶ
ȍȴȮ
ȏȁȴ
Ȧȟ
Ȧȶȟ
ȴȴ
Ȧȍȉ

ȴȦȶȰ

ȶȍȮ

Ȧȁȟ

ȍȴȮ

ȦȦȟȮ

ȶȦȁȍ

ȮȏȟȦ

Ȧȁȍȴ
ȶȁȏ
–
–
ȁȰ
–
Ȧȁ

ȶȦȰ
ȶȉ
–
–
ȏ
–
ȏ

Ȯȟ
Ȧȏ
ȴȴ
–
Ȧ
ȴ
ȶ

ȶȰȉ
ȴȉ
ȦȰ
–
ȟ
–
ȦȦ

ȏȮȏ
ȍȰ
Ȧȁ
ȦȦ
ȶȶ
ȏ
ȦȦ

–
–
–
–
–
–
–

ȶȁȁȶ
ȏȉȏ
ȰȮ
ȦȦ
Ȧȶȶ
Ȧ
ȏȰ

ȶȉȰȟ

ȶȴȰ

Ȧȴȉ

ȴȉȁ

ȍȶȶ

–

ȴȶȰȍ

Redovisade värden
Vid årets början

ȦȉȍȦ

ȶȍ

ȍȟ

ȦȟȰ

ȏȦȴ

ȦȁȮȰ

ȴȰȶȉ

Vid årets slut

ȦȉȍȮ

ȶȦ

ȍȟ

ȶȶȟ

ȰȮȍ

ȶȦȁȍ

ȏȶȶȰ

Produktutveckling

Övriga teknikoch kontraktsbaserade

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Rörelseförvärv
Avyttring av verksamhet
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

ȶȟȉȏ
ȴȉȁ
–
–
ȟȉ
ȴȴ
ȴȮ

Vid årets slut
Av- och nedskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Periodens nedskrivningar
Avyttring av verksamhet
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

ȶȉȦȟ

Vid årets slut

Övriga teknik- och kontraktsbaserade immateriella tillgångar innefattar
datorprogram, patent och kontraktsbaserade rättigheter såsom licen-

ser och franchiseavtal. Alla immateriella tillgångar utom goodwill skrivs
EZ+ÁVMRJSVQEXMSRSQTVMRGMTIVJÁVEZSGLRIHWOVMZRMRKEVWIRSXȦ

ȦȴƱ2EXIVMIPPEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
Byggnader
SGLcQEVO

Maskiner
och
inventarier

Pågående
nyanläggningar
och förskott

Nyttjanderättstillgång

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Avyttring av verksamheter
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

Ȧȏȶȴ
ȍ
ȰȦ
ȁȍ
Ȧȏ
Ȧȴȉ

ȍȴȶȰ
Ȧȏȉ
–
ȶȍȦ
ȶȴȮ
ȴȏȴ

ȴȍȏ
ȴȰȶ
–
–
ȶȮȶ
ȟ

Vid årets slut

ȦȦȰȰ

ȍȦȉȟ

Av- och nedskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Avyttring av verksamheter
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

ȍȍȴ
ȏȮ
ȏȁ
ȏȏ
–
ȏȁ

Vid årets slut

ȏȰȉ

ȶȉȶȉ

Summa

Hyresmaskiner

Nyttjanderättstillgång

Summa
Hyresmaskiner

ȶȏȟȶ
ȴȟȰ
Ȧ
ȦȮȟ
Ȯ
ȦȏȮ

ȟȍȟȍ
ȟȉȴ
Ȱȶ
ȍȦȍ
ȶȁ
Ȱȶȟ

ȶȶȁȟ
ȍȟȍ
–
ȍȏȦ
ȶȦȍ
Ȧȍȟ

ȏȏ
–
–
ȴȶ
ȏ
ȶ

ȶȴȴȴ
ȍȟȍ
–
ȍȮȴ
ȶȦȟ
ȦȰȦ

ȏȴȍ

ȶȍȍȏ

ȟȶȰȏ

ȦȟȰȟ

Ȱ

ȦȟȮȍ

ȴȟȶȍ
ȏȦȰ
–
ȶȦȍ
ȶ
ȶȍȉ

–
–
–
–
–
–

ȍȉȏ
ȏȍȟ
Ȧ
Ȧȶȍ
Ȱ
ȍȦ

ȏȟȁȶ
ȟȶȶ
ȏȟ
ȴȁȏ
ȁ
ȴȏȟ

Ȧȉȁȁ
ȏȏȉ
–
ȴȴȦ
ȦȴȮ
ȁȰ

ȴȶ
ȶ
–
ȶȮ
ȏ
Ȧ

ȦȦȶȉ
ȏȏȶ
–
ȴȍȁ
ȦȏȦ
ȁȮ

ȴȁȮȏ

–

Ȯȁȉ

ȍȦȦȏ

ȟȮȏ

ȶ

ȟȮȰ

Redovisade värden
Vid årets början

ȁȮȉ

ȦȏȉȦ

ȴȍȏ

Ȧȟȁȁ

ȏȰȦȴ

ȦȶȉȦ

Ȧȶ

ȦȶȦȴ

Vid årets slut

ȮȉȰ

Ȧȶȴȍ

ȏȴȍ

ȦȮȮȏ

ȏȦȍȉ

ȟȟȍ

ȏ

ȟȟȟ

Nedan presenteras det redovisade värdet av nyttjanderättstillgångar redovisat per tillgångsklass.
Nyttjanderättstillgångar
Byggnader
SGLcQEVO

Maskiner och
inventarier

Summa

Hyresmaskiner

Redovisade värden, vid årets början

ȦȰȍȉ

ȴȴȁ

Ȧȟȁȁ

Ȧȶ

Redovisade värden, vid årets slut

ȦȍȦȮ

ȶȍȮ

ȦȮȮȏ

ȏ

ȶȉȶȉ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȉȍ
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Byggnader
SGLcQEVO

Maskiner
och
inventarier

Pågående
nyanläggningar
och förskott

Nyttjanderättstillgång

Anskaffningsvärde
Vid årets början
Investeringar
Förvärv av verksamheter
Avyttring av verksamheter
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

Ȧȶȶȍ
ȦȰ
Ȧȍȁ
ȦȰ
ȴȴ
ȴȮ
ȴȰ

ȍȶȦȏ
ȦȮȦ
ȟȰ
Ȧȉȏ
ȴȍȴ
ȦȟȰ
ȦȉȰ

ȶȰȶ
ȴȦȏ
Ȯ
–
–
ȶȴȶ
ȴ

Vid årets slut

Ȧȏȶȴ

ȍȴȶȰ

Av- och nedskrivningar
Vid årets början
Periodens avskrivningar
Periodens nedskrivningar
Avyttring av verksamheter
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

ȍȦȁ
ȏȁ
Ȧȍ
Ȧȶ
ȴȶ
ȴ
Ȧȴ

Vid årets slut

ȍȍȴ

ȶȉȦȟ

Summa

Hyresmaskiner

Nyttjanderättstillgång

Summa
Hyresmaskiner

ȶȶȴȟ
ȴȶȴ
ȦȰ
Ȧ
Ȧȏȍ
Ȧȴ
ȏȮ

ȁȟȏȉ
ȁȶȏ
ȶȮȮ
ȦȶȦ
ȍȴȦ
Ȧȏ
Ȧȟȶ

ȶȶȦȴ
ȟȦȍ
–
ȶȦ
Ȯȏȁ
Ȧȴȏ
Ȱȏ

Ȧȉȉ
–
–
–
–
ȰȦ
ȍ

ȶȴȦȴ
ȟȦȍ
–
ȶȦ
Ȯȏȁ
Ȧȟȍ
Ȱȟ

ȴȍȏ

ȶȏȟȶ

ȟȍȟȍ

ȶȶȁȟ

ȏȏ

ȶȴȴȴ

ȴȮȟȁ
ȏȴȮ
Ȧȶ
ȁȁ
ȴȉȍ
–
ȮȦ

–
–
–
–
–
–
–

ȦȦȁ
ȏȴȍ
–
–
ȍȴ
–
ȏ

ȏȏȴȏ
ȟȶȉ
ȶȮ
Ȧȉȉ
ȴȟȉ
ȴ
ȁȁ

Ȧȉȉȴ
ȍȏȮ
Ȧ
Ȧȴ
ȏȉȶ
Ȯȟ
ȴȦ

Ȱȏ
Ȧȶ
–
–
–
ȏȮ
ȴ

ȦȉȰȮ
ȍȍȟ
Ȧ
Ȧȴ
ȏȉȶ
ȦȶȰ
ȴȏ

ȴȟȶȍ

–

ȍȉȏ

ȏȟȁȶ

Ȧȉȁȁ

ȴȶ

ȦȦȶȉ

Redovisade värden
Vid årets början

ȮȉȮ

ȦȏȦȰ

ȶȰȶ

ȶȦȶȦ

ȏȍȉȰ

ȦȶȦȦ

ȴȰ

ȦȶȏȮ

Vid årets slut

ȁȮȉ

ȦȏȉȦ

ȴȍȏ

Ȧȟȁȁ

ȏȰȦȴ

ȦȶȉȦ

Ȧȶ

ȦȶȦȴ

Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar redovisas i följande poster i resultaträkningen:
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȟȶȴ
ȶȰȶ
Ȧȏȏ
ȴȦ
ȏ

Ȧȉȴȴ
ȶȮȏ
ȦȰȦ
ȴȍ
ȏ

ȦȴȰȏ

ȦȍȉȮ

Kostnad för sålda varor
Administrationskostnader
Marknadsföringskostnader
Forsknings- och utvecklingskostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa

5IVMSHIRWEZWOVMZRMRKEVEZWIIRHIR]XXNERHIV®XXWXMPPK¯RKEVYTTK¯VXMPPȏȰȦ ȏȏȮZEVEZȴȶȦ ȴȉȁEZWIV']KKREHIVSGLQEVOȦȴȁ ȦȶȮEZWIV
2EWOMRIVSGLMRZIRXEVMIVWEQXȶ ȦȶEZWIV-]VIWQEWOMRIV+ÁVMRJSVQEXMSRSQTVMRGMTIVJÁVEZWOVMZRMRKEVWIRSXȦ

ȦȏƱ&RHIPEVMMRXVIWWIJÁVIXEKSGLNSMRXZIRXYVIW
Ackumulerade värden på kapitalandelar
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Vid årets början
Utdelningar
Årets resultat efter skatt
Omräkningsdifferenser

ȶȉȦ
Ȧ
ȶ
Ȧȏ

ȶȉȁ
–
Ȧȶ
ȍ

Vid årets slut

Ȧȁȁ

ȶȉȦ

Sammanfattning av finansiell information för intresseföretag
ȶȉȶȉ

Shenzhen Nectar Engineering & Equipment Co. Ltd.
Zhejiang GIA Machinery Manufacturing Co. Ltd.
2SFMPEVMW2(*&'
ASI Mining LLC

ȶȉȦȟ

Shenzhen Nectar Engineering & Equipment Co. Ltd.
Zhejiang GIA Machinery Manufacturing Co.Ltd.
2SFMPEVMW2(*&'
ASI Mining LLC
Ȧ Epiroc’s

Land

Tillgångar

Skulder

Eget
kapital

Intäkter

Årets
resultat

Andel, %Ȧ

Kina
Kina
Sverige
USA

ȟȴ
ȍȴ
ȁȁ
Ȧȁȉ

ȶȦ
ȶȍ
ȴȰ
ȏȟ

Ȯȶ
ȶȁ
ȶȶ
ȦȴȦ

ȁȍ
ȏȏ
Ȯȴ
Ȧȍȴ

ȶ
Ȧ
ȶ
ȍ

ȶȍ
ȏȟ
ȴȏ
ȴȏ

Land

Tillgångar

Skulder

Eget
kapital

Intäkter

Årets
resultat

Andel, %Ȧ

Kina
Kina
Sverige
USA

ȦȏȰ
ȏȰ
ȴȶ
ȶȉȶ

ȮȦ
ȦȰ
ȶȴ
ȍȁ

Ȯȍ
ȴȉ
ȟ
Ȧȏȏ

Ȧȶȉ
ȴȮ
ȴȦ
ȏȍ

ȍ
ȏ
ȍ
ȶȰ

ȶȍ
ȏȟ
ȴȏ
ȴȏ

procentuella andel av varje innehav representerar både ägarandel och röster.

Ovanstående tabell bygger på de senaste tillgängliga finansiella rapporterna från intresseföretagen.
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043(* 73* 3348* 7
őăũǖqƽŹĞď±ƐüĞĻ±ĻžĞåĮĮ±ƐƒĞĮĮď¿Ļď±Ź

ȦȍƱ ZVMKEJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEV
Verkligt värde för finansiella instrument under övriga finansiella tillgångar motsvarar det redovisade värdet.
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȴȉ

ȦȮ

ȉ

ȶ

ȶȉȮ
ȍȦȏ

ȶȰȍ
Ȯȶȴ

Vid årets slut

ȮȍȦ

ȦȉȉȮ

Omsättningstillgångar
Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde
– finansiella leasingfordringar
– övriga finansiella fordringar

ȦȮȉ
ȍȦȶ

ȶȍȉ
ȰȦȶ

Vid årets slut

Ȱȁȶ

ȁȰȶ

Anläggningstillgångar
+ÁVZEPXRMRKWXMPPK¯RKEVÁZIVWXMKERHITIRWMSRW¯XEKERHIR RSXȶȴ
Derivat
– avsedda för säkringsredovisning
Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde
– finansiella leasingfordringar
– övriga finansiella fordringar

'VYXXSFIPSTTIXJÁVOSRGIVRIRWJMRERWMIPPEPIEWMRKJSVHVMRKEVYTTKMGO
XMPPȴȮȟ ȍȶȉZEVEZȦ ȍLEVWOVMZMXWRIH'VYXXSFIPSTTIXJÁVÁZVMKE
JMRERWMIPPEJSVHVMRKEVYTTKMGOXMPPȦȉȍȍ ȦȴȮȍZEVEZȴȉ ȏȉLEVWOVMZMXW
ned. Det totala uppskattade verkliga värdet på säkerheter för finan-

siella leasingfordringar och övriga finansiella fordringar uppgick till
ȦȁȮ ȶȰȏVIWTIOXMZIȮȏȉ ȦȉȦȰSGLFIWX¯VLYZYHWEOPMKIREZ¯XIVXEKERHIV®XXIVIRSXȶȶJÁVMRJSVQEXMSRSQPIEWMRKEZXEPWSQPIEWIKMZEVISGLRSXȶȁJÁVMRJSVQEXMSRSQOVIHMXVMWO

ȦȰƱ:EVYPEKIV
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Råmaterial
Produkter i arbete
-EPZJEFVMOEX
Färdigvaror

ȴȁȦ
ȦȏȮȁ
Ȧȶȁȉ
ȍȮȟȦ

ȍȴȉ
ȦȰȶȮ
ȦȰȉȍ
ȰȮȏȰ

Vid årets slut

ȁȟȴȉ

Ȧȉ ȍȉȁ

I kostnad för sålda varor ingår avsättningar för inkurans och andra
RIHWOVMZRMRKEVEZZEVYPEKVIXQIHȏȁȴ ȴȁȦXIVJÁVMRKEVEZXMHMKEVI
gjorda nedskrivningar, som redovisats i resultaträkningen, uppgick till

Ȱȁ ȦȉȰ8MHMKEVIRIHWOVMZRMRKEVLEV¯XIVJÁVXWXMPPJÁPNHEZJÁVF®XXVEHI
marknadsvillkor på vissa marknader. Det belopp för varor i lager som
VIHSZMWEXWWSQOSWXREHYTTKMGOXMPPȦȴȮȦȁ ȦȟȁȁȦ

ȦȮƱ0YRHJSVHVMRKEV
Verkligt värde för kundfordringar motsvarar det redovisade värdet. Kundfordringar klassificeras till upplupet anskaffningsvärde.
Förväntade kreditförluster, kundfordringar
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Avsättningar vid årets början
Rörelseförvärv och avyttringar
Avsättning för potentiella kreditförluster
Upplösning av ej nödvändiga avsättningar
'IPSTTERZ®RHEJÁVJEWXWX®PPHEZ®VHIQMRWORMRKEV
Omräkningsdifferenser

ȏȴȮ
–
ȴȉȏ
Ȯȉ
ȏȏ
ȮȰ

ȴȍȍ
Ȧ
ȶȍȟ
ȁȟ
ȟȰ
Ȯ

Vid årets slut

ȍȍȦ

ȏȴȮ

0YRHJSVHVMRKEVSQȰȉȏȍ ȮȶȁȮVIHSZMWEWRIXXSIJXIVRIHWOVMZRMRKEV
YTTK¯IRHIXMPPȍȍȦ ȏȴȮ3IHWOVMZRMRKEVWSQLEVVIHSZMWEXWMVIWYPXEX
V®ORMRKIRYTTKMGOXMPPȴȉȏ ȶȍȟ0YRHJSVHVMRKEV®VMGOIV®RXIF®VERHI
SGLZMPPOSVIR®VKIRIVIPPXȴȉXMPPȰȉHEKEV+ÁVZ®VZEZHSXXIVJÁVIXEK
ÁOEHIOYRHJSVHVMRKEVREQIHȉ ȶȁȴZMHXMHIRJÁVJÁVZ®VZIX:MH
¯VIXWWPYXȶȉȶȉYTTKMGOJÁVZ®RXEHIOVIHMXJÁVPYWXIVXMPPȁȏ  ȍȮEZ
XSXEPEOYRHJSVHVMRKEVFVYXXS'IHÁQHRIHWOVMZRMRKJÁVMRHMZMHYIPPE

fordringar påverkade avsättningen negativt. Förändringen på avsättningen för potentiella kreditförluster beror på bedömningar som är
gjorda på individuell basis för varje fordran där man också tar hänsyn
till framtida betalningsförmåga, marknadsförändringar, och det är inte
EPPXMHOSTTPEXXMPPIRJÁV®RHVMRKEZFEPERWTSWXIRWWXSVPIOIRSXȶȁJÁV
information om kreditrisker.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȉȮ
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ȦȁƱ ZVMKEJSVHVMRKEV
Verkligt värde för övriga fordringar motsvarar det redovisade värdet.
Derivat
– redovisade till verkligt värde via resultatet
Finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde
– övriga fordringar
– upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Vid årets slut
Övriga fordringar består främst av momsfordringar och förskott till
leverantörer. Upplupna intäkter avser främst service- och entreprenadkontrakt. Förutbetalda kostnader inkluderar poster såsom hyror,
försäkringar, räntor, IT- och personalkostnader. Övriga fordringar

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȦȰȮ

ȟȟ

Ȯȟȉ
ȏȮ
ȏȦȉ

ȟȮȶ
ȏȰ
ȏȁȉ

ȦȏȦȏ

ȦȍȟȮ

VIHSZMWEWRIXXSIJXIVRIHWOVMZRMRKEVYTTK¯IRHIXMPPȦȏȦȏ ȦȍȟȮ
Upplupna intäkter avser främst servicekontrakt där endast tidsåtgång
krävs innan fakturering kan ske.

ȦȟƱ1MOZMHEQIHIP
Likvida medel klassificeras till upplupet anskaffningsvärde. Verkligt
Z®VHIQSXWZEVEVHIXVIHSZMWEHIZ®VHIX1MOZMHEQIHIP®VIRPMKX.+7ȟ
föremål för nedskrivning enligt modellen för förväntade kreditförluster.
9RHIVȶȉȶȉZEVRIHWOVMZRMRKIRMQQEXIVMIPPSGLVIHSZMWEHIWH®VJÁVMRXI
1MOZMHEQIHIPLEVIRYTTWOEXXEHKIRSQWRMXXPMKIJJIOXMZV®RXET¯ȉȏ 
ȉȮ)IXP¯KEV®RXIP®KIXOZEVWXSHYRHIVȶȉȶȉZEVJÁVEZOEWXRMRKIR®V
något lägre än föregående år.

,EVERXIVEHIQIRSYXR]XXNEHIOVIHMXJEGMPMXIXIVYTTKMGOXMPPȏcȉȉȉc
ȏȉȉȉWIRSXȶȦJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR

Kassa och bank
Kortfristiga likvida placeringar
Vid årets slut

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȁȶȁȴ
ȰȮȮȉ

ȶȰȍȮ
ȍȁȁȴ

Ȧȍȉȍȴ

ȁȍȏȉ

ȶȉƱ*KIXOETMXEP
:MH¯VIXWWPYXYTTKMGO*TMVSGWEOXMIOETMXEPXMPPȍȉȉ ȍȉȉ8SXEPEERXEPIXEOXMIVZEVȦȶȦȴȮȴȁȮȉȴ ȦȶȦȴȮȴȁȮȉȴEOXMIVZEVEZȁȶȴȮȰȍȁȍȏ
ȁȶȴcȮȰȍȁȍȏ&EOXMIVSGLȴȁȟȟȮȶȁȏȟ ȴȁȟȟȮȶȁȏȟ'EOXMIVZEV
SGLIRQIHIXXOZSXZ®VHIT¯GMVOE*0ȉȏȦ ȉȏȦ&EOXMIVFIV®XXMKEV
®KEVIRXMPPIRVÁWXQIHER'EOXMIVFIV®XXMKEV®KEVIRXMPPIRXMSRHIPEZ
VÁWXIXEPIX&EOXMIVSGL'EOXMIVLEVPMOEV®XXXMPPIRHIPEZFSPEKIXWXMPPgångar vid likvidation och vinstutdelning.
Styrelsen för Epiroc har erhållit mandat av Epirocs årsstämma den
ȦȶcQENȶȉȶȉEXX¯XIVOÁTEÁZIVP¯XESGLW®PNEIKREEOXMIVJÁVEXXYTTfylla förpliktelser enligt Epirocs prestationsbaserade personaloptionsprogram. Återköp och försäljning ska ske till ett pris per aktie
inom det registrerade handelsintervallet vid en given tidpunkt. ManHEXIXK®PPIVXMPP*TMVSGW¯VWWX®QQEȶȉȶȦSGLXMPP¯XIV
ȦƱ+ÁVZ®VZEZLÁKWXȶȍȉȉȉȉȉ&EOXMIVZEVEZLÁKWXȶcȏȍȉcȉȉȉ
A-aktier får överlåtas till de personer som omfattas av personalopXMSRWTPERȶȉȶȉ
ȶƱ+ÁVZ®VZEZLÁKWXȦȰȉȉȉ&EOXMIVWSQWIREVIOERW®PNEWT¯QEVOnaden i samband med ersättning i form av syntetiska aktier för
styrelseledamöter som valt att erhålla syntetiska aktier som del av
deras ersättning.
ȴƱ+ÁVW®PNRMRKEZQE\MQEPXȴȴȉȉȉ&EOXMIVJÁVEXXX®GOEOSWXREHIR
för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier till
styrelseledamöter.
ȏƱ+ÁVW®PNRMRKEZQE\MQEPXȍȟȉȉȉȉȉ&EOXMIVSGL'EOXMIVJÁVEXX
täcka åtaganden och kostnader i samband med utnyttjande av
V®XXMKLIXIVIRPMKXTIVWSREPSTXMSRWTPERIVJÁVȶȉȦȍȶȉȦȰSGLȶȉȦȮ

Styrelsen för Epiroc har erhållit mandat av Epirocs årsstämma den
ȟcQENȶȉȦȟEXX¯XIVOÁTEÁZIVP¯XESGLW®PNEIKREEOXMIVJÁVEXXYTTJ]PPE
förpliktelser enligt Epirocs prestationsbaserade personaloptionsprogram. Återköp och försäljning ska ske till ett pris per aktie inom
det registrerade handelsintervallet vid en given tidpunkt. Mandatet
K®PPHIJVEQXMPP*TMVSGW¯VWWX®QQEȶȉȶȉSGLXMPP®X
ȦƱ0ÁTEZLÁKWXȴȶȍȉȉȉȉ&EOXMIVEZZMPOEQE\MQEPXȴȦȍȉȉȉȉJÁV
att säkra leverans av aktier och sociala avgifter enligt optionsproKVEQQIRȶȉȦȟ
ȶƱ0ÁTEZLÁKWXȴȉȉȉȉ&EOXMIVJÁVEXXW®OVEOSWXREHIVMWEQFERH
med ersättning i form av syntetiska aktier för styrelseledamöter.
ȴƱ+ÁVW®PNRMRKEZȦȍȉȉȉ&EOXMIVJÁVEXXX®GOEOSWXREHIVJÁVW]RXIXMWOE
aktier till styrelseledamöter vilket ger ett motvärde på tidigare
emitterade syntetiska aktier och att täcka sociala avgifter.
ȏƱ+ÁVW®PNRMRKEZLÁKWXȮȟȉȉȉȉȉ&EOXMIVEZWIIRHITVIWXEXMSRWFEWIVEHITIVWSREPSTXMSRWTVSKVEQJÁVȶȉȦȏȶȉȦȍSGLȶȉȦȰJÁVEXX
täcka kostnader, främst kontantreglering i Sverige, för syntetiska
optioner (SAR) och sociala kostnader i samband med utnyttjande
av rättigheter enligt personaloptionsplaner.
9RHIVȶȉȶȉLEV*TMVSGEZ]XXVEXȶȟȮȶȏȰȰ&EOXMIVMIRPMKLIXQIH
QERHEXIRFIWPYXEHIEZȶȉȶȉSGLȶȉȦȟ¯VW¯VWWX®QQSV5IVHIRȴȦ
HIGIQFIVȶȉȶȉMRRILEHI*TMVSG&'ȮȁȦȏȶȦȴ ȦȉcȮȁȰcȰȮȟ&EOXMIV
2IVMRJSVQEXMSRSQHIERWX®PPHEWSTXMSRWTPERIVJMRRWMRSXȶȏ
Reserver
Konsoliderat eget kapital innefattar vissa reserver som beskrivs
nedan:
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven består av alla valutakursdifferenser som uppstår
vid omräkning av utlandsverksamheters finansiella rapporter, omräkning av koncerninterna fordringar eller skulder till utlandsverksamheter som i allt väsentligt är del av nettoinvesteringen i utlandsverksamheter samt från omräkning av skulder som säkrar bolagets nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.
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Kassaflödessäkringsreserv
Säkringsreserven består av den effektiva delen av nettoförändringar i verkligt värde för vissa instrument som används för
kassaflödessäkringar.

Belopp i SEK

'EPERWIVEHIZMRWXQIHIPMROPYWMZI
fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa

Innehav utan bestämmande inflytande
.RRILEZYXERFIWX®QQERHIMRJP]XERHIYTTK¯VXMPPȏȰ ȍȶ.RRILEZIX
utan bestämmande inflytande har inte någon väsentlig påverkan för
koncernen.

Vinstdisposition
X]VIPWIRJÁVIWP¯VIRYXHIPRMRKT¯*0ȶȍȉ ȶȏȉTIVEOXMIXSXEPX
2*0ȴȉȦȍ ȶcȁȟȶSQEOXMIVWSQFSPEKIX®KHITIVȴȦHIGIQFIV
ȶȉȶȉYRHERXEW9XÁZIVHIXIRYXWOMJXRMRKT¯*0ȴȉȉTIVEOXMI
KIRSQEYXSQEXMWOXMRPÁWIRJÁVJEVERHIQSXWZEVERHI2*0ȴȰȦȁ
där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. InlöWIREOXMIROSQQIVWIHEREYXSQEXMWOXEXXPÁWEWMRJÁV*0ȴȉȉTIV
aktie.

ȏȮȮȰȴȴȮȏȏȏȦ
ȶȰȴȴȁȰȍȴȁȮ
ȍȉȴȟȮȶȴȟȁȶȁ

Styrelsen föreslår att till förfogande stående
vinstmedel skall disponeras enligt nedan;
Till aktieägarna,
IRYXHIPRMRKSQ*0ȶȍȉTIVEOXMI
MRPÁWIREZEOXMIVSQ*0ȴȉȉTIVEOXMI

ȴȉȦȏȁȦȦȶȶȍ
ȴȰȦȮȮȮȴȏȮȉ

Att balanseras i ny räkning

ȏȴȮȰȏȰȍȍȦȴȴ

Summa

ȍȉȴȟȮȶȴȟȁȶȁ

)IRJÁVIWPEKREYXHIPRMRKIRJÁVȶȉȦȟT¯*0ȦȶȉTIVEOXMIWSQ
FIWPYXEHIWEZ¯VWWX®QQERHIRȦȶQENȶȉȶȉLEVMIRPMKLIXQIHHIXXE
FIWPYXYXFIXEPEXWEZ*TMVSG&'*RERHVEYXHIPRMRKSQ*0ȦȶȉTIV
EOXMIFIWPYXEHIWZMHIRI\XVEFSPEKWWX®QQEHIRȶȮRSZIQFIV8SXEP
YXFIXEPHYXHIPRMRKYTTKMGOXMPP*0ȶȁȟȦȮȉȴȍȴȏ

ȶȦƱ7®RXIF®VERHIWOYPHIV
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Redovisat
värde

Verkligt
värde

ȦȶȏȰ
Ȯȏȟ
ȟȟȰ
ȟȟȁ
Ȧȉȉȏ
ȦȟȟȰ
ȟȟȁ
ȁȉ
ȶȉ

ȦȴȉȮ
ȮȮȴ
Ȧȉȴȍ
Ȧȉȏȁ
ȦȉȦȍ
ȶȉȴȉ
ȦȉȍȮ
ȁȉ
ȶȉ

ȦȶȏȰ
Ȯȏȟ
–
–
Ȧȉȏȴ
Ȧȟȟȍ
ȟȟȁ
Ȱȍ
Ȧȏ

ȦȴȦȦ
ȮȮȦ
–
–
Ȧȉȍȁ
ȶȉȉȰ
Ȧȉȏȶ
Ȱȍ
Ȧȏ

Summa långfristiga obligationer och lån

ȁȉȏȮ

ȁȴȶȍ

Ȱȉȁȶ

Ȱȶȴȟ

Skulder avseende leasingavtal
Övriga finansiella skulder

Ȧȏȏȶ
ȶ

Ȧȏȏȶ
ȶ

ȦȰȏȉ
ȶ

ȦȰȏȉ
ȶ

Summa långfristiga räntebärande skulder

ȟȏȟȦ

ȟȮȰȟ

ȮȮȶȏ

ȮȁȁȦ

ȶȉ
ȦȮȰ
ȴȮȦ
ȟȮ

ȶȉ
ȦȮȰ
ȴȮȦ
ȟȮ

Ȧȏ
ȶȟȏ
ȴȟȏ
ȴ

Ȧȏ
ȶȟȏ
ȴȟȏ
ȴ

Förfall

Långfristiga
2IHMYQ8IVQ3SXI5VSKVEQ2*0Ȧȶȍȉ+EWX
2IHMYQ8IVQ3SXI5VSKVEQ2*0Ȯȍȉ7ÁVPMKX
2IHMYQ8IVQ3SXI5VSKVEQ2*0Ȧȉȉȉ+EWX
2IHMYQ8IVQ3SXI5VSKVEQ2*0Ȧȉȉȉ7ÁVPMKX
'MPEXIVEPEP¯R2*97Ȧȉȉ7ÁVPMKX
'MPEXIVEPEP¯R2*0ȶȉȉȉ7ÁVPMKX
'MPEXIVEPEP¯R2*0Ȧȉȉȉ7ÁVPMKX
Övriga banklån
Avgår: kortfristig del av långfristiga lån

Kortfristiga
Kortfristig del av långfristiga lån
Lån
Skulder avseende leasingavtal
Övriga finansiella skulder
Summa kortfristiga räntebärande skulder
Vid årets slut

ȶȉȶȴ
ȶȉȶȴ
ȶȉȶȰ
ȶȉȶȰ
ȶȉȶȶ
ȶȉȶȍ
ȶȉȶȮ

ȰȰȏ

ȰȰȏ

Ȯȉȍ

Ȯȉȍ

ȦȉȦȍȍ

Ȧȉȏȴȴ

ȁȏȶȟ

ȁȍȁȰ

Skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde på räntebärande skulder relaterar till värderingsmetoden då vissa skulder redovisas till
YTTPYTIXERWOEJJRMRKWZ®VHISGLMRXIXMPPZIVOPMKXZ®VHIIQIVMRJSVQEXMSRSQOSRGIVRIRWI\TSRIVMRKJÁVV®RXISGLZEPYXEVMWOIVMRSXȶȁ
Koncernens skulder är huvudsakligen upptagna av moderbolaget och överförs till dotterbolag i form av interna lån eller kapitaltillskott.
Finansiering sker även lokalt i dotterbolag, främst i länder där det finns legala restriktioner som förhindrar finansiering via koncernbolag. I
RSZIQFIVȶȉȶȉIQMXXIVEHIOSRGIVRIRSFPMKEXMSRIVXMPPIXXZ®VHIEZ2*0ȶcȉȉȉQIHJÁVJEPPȶȉȶȰ5IRKEVREERZ®RHIWJÁVEXX¯XIVFIXEPEIR
OSVXJVMWXMKJEGMPMXIXWSQMRKMGOWMNYRMȶȉȶȉT¯KVYRHEZÁOEHIOSRSQMWOSW®OIVLIXYRHIV(SZMHȦȟTERHIQMR9RHIV¯VIXLEVOSRGIVRIRSGOW¯
ERZ®RXHIRWMWXEEZXZ¯JÁVP®RKRMRKWSTXMSRIVMHIXFMPEXIVEPEP¯RIEZXEPIXQIHZIRWO*\TSVXOVIHMXSGLZIRWOE-ERHIPWFEROIRH®VPÁTXMHIR
JÁVP®RKHIWXMPPȶȉȶȍ)IWWYXSQERZ®RHIWHIRWMWXEEZXZ¯JÁVP®RKRMRKWSTXMSRIVMHIRVIZSPZIVERHIOVIHMXJEGMPMXIXIRZMPOIXJÁVP®RKHIPÁTXMHIRXMPPȶȉȶȍ.RSZIQFIVȶȉȶȉFIOV®JXEHI 5,PSFEPVEXMRKW*TMVSGW'''OVIHMXFIX]KQIHWXEFMPYXWMOX8EFIPPIRRIHERZMWEVOSRGIVRIRW
kreditfaciliteter.
Kreditfaciliteter
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Facilitetsram

Utnyttjat

Facilitetsram

Utnyttjat

Revolverande kreditfacilitetȦ
Företagscertifikatprogram

ȏȉȉȉ
ȶȉȉȉ

–
–

ȏȉȉȉ
ȶȉȉȉ

–
–

Totala kreditfaciliteter

Ȱȉȉȉ

–

Ȱȉȉȉ

–

Ȧ)IRVIZSPZIVERHIOVIHMXJEGMPMXIXIRJÁVJEPPIVȶȉȶȍ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȉȟ
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Avstämning av förändringar i räntebärande skulder

Nya
leasingavtal

Övriga
förändringar i
leasingskulden

ȶȉȉȏ
ȴȰ
–

–
ȶȶȰ
–

–

ȦȟȰȁ

–
–
–

ȍȁ
ȏȶȶ
ȟȏ

Vid årets
början

Förändring
av redovisningsprinciperȦ

Finansiella
kassaflöden

Långfristiga
Lån och obligationer
Leasingskulder
Övriga finansiella skulder

Ȱȉȁȶ
ȦȰȏȉ
ȶ

–
–
–

Summa långfristiga
räntebärande skulder

ȮȮȶȏ
ȴȉȁ
ȴȟȏ
ȴ

ȶȉȶȉ

Kortfristiga
Lån
Leasingskulder
Övriga finansiella skulder
Summa kortfristiga
räntebärande skulder
Summa

Förvärv och
avyttringar

Förändring av
verkligt värde
via resultaträkningen

Valutakurs-förändring

Omklassificering

Vid årets
slut

–
ȶȴ
–

–
Ȧȁ
–

Ȧ
–
–

ȏȉ
Ȯȏ
ȉ

–
ȶȮȴ
–

ȁȉȏȮ
Ȧȏȏȶ
ȶ

ȶȶȰ

ȶȴ

Ȧȁ

Ȧ

ȦȦȏ

ȶȮȴ

ȟȏȟȦ

–
ȦȮȉ
–

–
Ȧȍ
–

–
ȶ
–

–
–
–

ȍȏ
ȶȮ
ȉ

–
ȶȮȴ
–

ȦȟȰ
ȴȮȦ
ȟȮ

Ȯȉȍ

–

ȴȁȰ

ȦȮȉ

Ȧȍ

ȶ

–

ȁȦ

ȶȮȴ

ȰȰȏ

ȁȏȶȟ

–

Ȧȍȁȶ

ȴȟȰ

ȴȁ

ȶȉ

Ȧ

Ȧȟȍ

ȉ

ȦȉȦȍȍ

Förvärv och
avyttringar

Förändring av
verkligt värde
via resultaträkningen

Valutakurs-förändring

Omklassificering

Vid årets
slut

–
ȦȶȰ
–

ȶȉ
ȦȦ
–

ȏ
–
–

Ȧȍ
ȴȦ
Ȧ

ȶȴ
ȶȁȟ
–

Ȱȉȁȶ
ȦȰȏȉ
ȶ

Ȧȉȏȴ

ȦȶȰ

ȴȦ

ȏ

ȏȮ

ȴȦȶ

ȮȮȶȏ

–
ȴȍȮ
–

ȦȏȴȦ
ȏȶȴ
ȁ

–
ȦȦȁ
–

ȏȏ
ȏ
–

–
–
–

ȶȟ
Ȧȴ
Ȧ

Ȧȶ
ȶȁȟ
–

ȴȉȁ
ȴȟȏ
ȴ

Vid årets
början

Förändring
av redovisningsprinciperȦ

Finansiella
kassaflöden

Nya
leasingavtal

Långfristiga
Lån och obligationer
Leasingskulder
Övriga finansiella skulder

ȍȉȶȴ
ȮȦ
Ȧ

–
ȦȰȟȉ
–

Ȧȉȏȴ
–
–

Summa långfristiga
räntebärande skulder

ȍȉȟȍ

ȦȰȟȉ

Kortfristiga
Lån
Leasingskulder
Övriga finansiella skulder

ȦȰȍȏ
ȴȰ
Ȧȶ

ȶȉȦȟ

Summa kortfristiga
räntebärande skulder

ȦȮȉȶ

ȴȍȮ

ȦȁȰȶ

ȦȦȁ

ȏȁ

–

ȏȦ

ȴȉȦ

Ȯȉȍ

Summa

ȰȮȟȮ

ȶȉȏȮ

ȁȦȟ

ȶȏȏ

Ȯȟ

ȏ

ȁȁ

ȦȦ

ȁȏȶȟ

Ȧ

TTRMRKWFEPERWIRLEVNYWXIVEXWQIHȶȉȏȮT¯KVYRHEZXMPP®QTRMRKIREZ.+7ȦȰ

ȶȶƱ1IEWMRKEZXEP
1IEWMRKPIEWXEKEVI
Koncernen har leasingavtal från främst hyrda lokaler, maskiner,
dator- och kontorsutrustning. Leasingavtal för kontor, fabriker och
QEWOMRIVPÁTIVZERPMKIRT¯ȴXMPPȦȍ¯VQIHERJSVHSRSGLÁZVMKYXVYWXRMRKKIRIVIPPXLEVIRPÁTXMHT¯QIPPERȶXMPPȍ¯V*XXFIKV®RWEXERXEP
leasingavtal omfattas av köp- och förlängningsoptioner. För maskiner
förekommer möjlighet att förvärva objektet och förlänga avtalet samt
för lokaler förekommer möjlighet att förlänga avtalet. Koncernen har
leasingavtal av viss kontorsutrustning (dvs. persondatorer, tryck- och
kopieringsmaskiner) som anses vara av lågt värde. Om leasingavtalet
LEVIRPIEWMRKTIVMSHWSQ®VOSVXEVI®RȦȶQ¯REHIVVIHSZMWEWPIEsingavgifterna som en kostnad linjärt över leasingperioden.
7IHSZMWEXZ®VHIJÁVR]XXNERHIV®XXWXMPPK¯RKEVTIVHIRȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉ YTTKMGOXMPPȦȮȮȁ ȶȉȉȉIRSXȦȴJÁVVIHSZMWEXZ®VHIJÁV
nyttjanderättstillgångar redovisat per tillgångsklass samt förändring
under perioden.
Det redovisade värdet på leasingskulder (inkluderad i räntebärande skulder) presenteras nedan:
Leasing skulder

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Redovisat värde, vid årets början
Redovisat värde, vid årets slut

ȶȉȴȏ
ȦȁȦȴ

ȶȦȍȏ
ȶȉȴȏ

Långfristig
Kortfristig

Ȧȏȏȶ
ȴȮȦ

ȦȰȏȉ
ȴȟȏ

Summa

ȦȁȦȴ

ȶȉȴȏ

ȦȦȉ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

IRSXȶȁJÁVJÁVJEPPSWXVYOXYVEZPIEWMRKWOYPHIVRE0SRGIVRIRWOEWWEYXJPÁHIJÁVPIEWMRKWOYPHIVREYTTKMGOXMPPȏȍȮ ȏȶȴWIRSXȶȦJÁVQIV
information.
'IPSTTIRWSQVIHSZMWEXWMVIWYPXEXV®ORMRKIRYRHIVȶȉȶȉ®VJÁPNERHI

Kostnader för leasing av
tillgångar av lågt värde
Kostnader för korttidsleasingavtal
Kostnader för variabla leasingavgifter
som inte inkluderas i värderingen
av leasingskulder
Intäkter från vidareuthyrning
av nyttjanderätt externt
Vinster/förluster från sale and
leaseback-transaktioner
Räntekostnader för leasingskulder
Avskrivningar för perioden
Nedskrivningar för perioden

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȴȏ
ȏȦ

ȴȶ
ȍȍ

Ȱ

ȴȴ

ȦȦ

ȁ

–
ȴȟ
ȏȰȦ
–

–
ȴȁ
ȏȏȮ
–

IRSXȶȁJÁVMRJSVQEXMSRSQJMRERWMIPPI\TSRIVMRKSGLTVMRGMTIVJÁV
riskhantering.
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Finansiella leasingavtal – leasegivare
Koncernen erbjuder kunder leasingfinansiering via Epiroc FinancialSPYXMSRWSGLZMWWEERHVEHSXXIVJÁVIXEKIRSXȶȁJÁVMRJSVQEXMSRSQ
finansiell exponering och principer för riskhantering. Framtida leasingavgifter som ska erhållas förfaller enligt följande:

1IEWMRKPIEWIKMZEVI
Operationella leasingavtal – leasegivare
Epiroc har utrustning som hyrs ut till kunder enligt operationella
leasingavtal. Långsiktiga operationella leasingavtal finansieras och
administreras av Epiroc Financial Solutions samt av vissa andra
dotterföretag.
Framtida betalningar för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Förfaller år;
ȶȉȶȉ
ȶȉȶȦ
ȶȉȶȶ
ȶȉȶȴ
ȶȉȶȏ
ȶȉȶȍ
#ȶȉȶȍ

–
ȶȦȟ
ȦȦȁ
ȰȮ
ȴȦ
ȦȦ
ȉ

ȶȁȰ
ȦȦȍ
ȟȦ
ȍȉ
ȦȰ
ȉ
ȉ

Totalt

ȏȏȰ

ȍȍȁ

Förfaller år;
ȶȉȶȉ
ȶȉȶȦ
ȶȉȶȶ
ȶȉȶȴ
ȶȉȶȏ
ȶȉȶȍ
#ȶȉȶȍ
Odiskonterade betalningar
avseende leasingavgifter
Ej garanterade restvärden
Minskat med: Ej intjänade
finansiella intäkter
Nuvärde av fordringar
avseende leasingavgifter

Leasingintäkter relaterade till operationella leasingavtal uppgick till
ȍȟȁ ȰȁȰ

Nedskrivningar
Nettoinvestering i leasingavtal

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

–
ȁȰ
Ȧȶȴ
ȁȏ
ȍȮ
ȏȰ
Ȧ

ȦȟȰ
ȦȍȦ
ȦȶȦ
Ȯȟ
ȟ
Ȧ
ȉ

ȴȟȮ
Ȧ

ȍȍȮ
ȉ

ȶȦ

ȴȮ

ȴȮȮ

ȍȶȉ

Ȧ

ȍ

ȴȮȰ

ȍȦȍ

Koncernens finansiella leasingfordringar minskade till följd av avyttring av Financial Solutions kreditportföljer.
9RHIVȶȉȶȉ har vinst/förlust (netto) från finansiell leasing redovisats
MVÁVIPWIVIWYPXEXIXQIHȦȉȴ ȁȶSGLJMRERWMIPPEMRX®OXIVJV¯RRIXXS
MRZIWXIVMRKIRMJMRERWRIXXSXYTTK¯VXMPPȮ ȮƲ

ȶȴƱ*VW®XXRMRKEVIJXIVEZWPYXEHERWX®PPRMRK
Epiroc tillhandahåller förmånsbestämda pensionsplaner och andra
långfristiga ersättningar till anställda på de flesta av sina större verksamhetsställen. De mest betydande planerna i termer av storlek finns
i Sverige, Tyskland, Schweiz och Indien.
Planerna i de fyra länder finansieras via olika lokala finansieringsorgan för de framtida utbetalningarna som är åtskilda från koncerRIR.cZIVMKIJMRERWMIVEWHILYZYHWEOPMKE.85ȶTPERIVREEZWIIRHI
ålderspension via koncernens pensionsstiftelse. Dessutom tryggar
*TMVSGJEQMPNITIRWMSRIVIRPMKX.85ȶKIRSQIXXJÁVW®OVMRKWFSPEK
Alecta. Planen redovisas som en avgiftsbestämd plan eftersom det
inte finns tillräcklig information för att beräkna nettopensionsförpliktelsen. Alectas överskott kan fördelas mellan försäkringstagarna och/
IPPIVHIJÁVW®OVEHI:MHYXK¯RKIREZȶȉȶȉ uppgick Alectas överskott
MJSVQEZHIROSPPIOXMZEOSRWSPMHIVMRKWRMZ¯RXMPPȦȏȁ  Ȧȏȁ)IROSPlektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas
försäkringstekniska beräkningsantaganden.
Koncernen identifierar ett antal risker vid placering av pensionsförvaltningstillgångar. De största riskerna är ränterisk, marknadsrisk,
motpartsrisk, likviditets- och inflationsrisk samt valutarisk. Risken
att de placerade tillgångarna inte ska täcka pensionsförpliktelserna
påverkas även av antaganden om livslängd samt eventuella stora
löneökningar. Koncernen arbetar löpande för att hantera riskerna och
säkerställa att inriktningen på investeringarna speglar Epirocs riskbegränsningar och har en långsiktig investeringshorisont. Investeringsportföljen ska vara diversifierad, vilket innebär att flera tillgångstyper,

marknader och emittenter används. Med jämna mellanrum ska en
bedömning av förvaltningen av tillgångar och skulder genomföras.
Studien ska innefatta ett antal delar. De viktigaste delarna är tillgångarnas duration och skuldernas förfallostruktur, den förväntade
avkastningen på tillgångarna, den förväntade utvecklingen av skulder, de prognostiserade kassaflödena och effekten på förpliktelsen
vid en ändring av räntesatsen.
Förpliktelser för pensioner till anställda och övriga långfristiga
ersättningar till anställda, redovisas netto i följande poster i
balansräkningen:
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

+MRERWMIPPEXMPPK¯RKEV RSXȦȍ
Ersättningar efter avslutad anställning
ZVMKEEZW®XXRMRKEV RSXȶȰ

ȴȉ
ȁȉȰ
Ȯȏ

ȦȮ
ȍȟȰ
Ȱȁ

Vid årets slut

ȁȍȉ

ȰȏȮ

Tabellerna nedan visar koncernens förpliktelser för pensioner och
övriga långfristiga ersättningar till anställda, de antaganden som
använts för att fastställa dessa förpliktelser, förvaltningstillgångar
avseende förpliktelser för ersättningar till anställda, samt de belopp
som redovisas i resultat- och balansräkningen.
3IXXSFIPSTTIXWSQVIHSZMWEWMFEPERWV®ORMRKIRYTTKMGOXMPPȁȍȉ
ȰȏȮ)IRZ®KHEKIRSQWRMXXPMKE¯XIVWX¯IRHIPÁTXMHIRJÁVJÁVTPMOXIPWIR®Vȶȴȴ ȶȶȰ¯V

Ersättningar efter avslutad anställning
ȶȉȶȉ

Nuvärde av förmånsbestämda förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Nuvärdet för nettoförpliktelser
'IKV®RWRMRKEZXMPPK¯RKWZ®VHIX
Övriga avsättningar för pensioner och liknande
Nettobelopp redovisat i balansräkningen

Fonderade
pensionsplaner

Ofonderade
pensionsplaner

Övriga fonderade planer

Övriga ofonderade planer

Summa

ȶȦȴȟ
ȦȴȟȮ
Ȯȏȶ
–
–

ȴȁ
–
ȴȁ
–

ȍ
ȏ
Ȧ
–
ȉ

Ȱȟ
–
Ȱȟ
–
–

ȶȶȍȦ
ȦȏȉȦ
ȁȍȉ
–
–

Ȯȏȶ

ȴȁ

Ȧ

Ȱȟ

ȁȍȉ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȦȦ
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Fonderade
pensionsplaner

Ofonderade
pensionsplaner

Övriga fonderade planer

Övriga ofonderade planer

Summa

ȦȮȍȉ
ȦȶȦȰ
ȍȴȏ
ȉ
–

ȏȁ
–
ȏȁ
–
–

ȴ
ȴ
ȉ
–
–

Ȱȍ
–
Ȱȍ
–
–

ȦȁȰȰ
ȦȶȦȟ
ȰȏȮ
ȉ
ȉ

ȍȴȏ

ȏȁ

ȉ

Ȱȍ

ȰȏȮ

Noterade
marknadspriser

Onoterade
marknadspriser

Summa

Skuldinstrument
Egetkapitalinstrument
Fastigheter
Tillgångar som innehas av försäkringsbolag
Kassa och bank
Investeringsfonder
Derivat

ȶȴȶ
ȦȉȮ
ȶȶ
ȏȦ
Ȧȏȁ
ȏȉȴ
–

–
–
ȏȏȴ
–
–
–
ȍ

ȶȴȶ
ȦȉȮ
ȏȰȍ
ȏȦ
Ȧȏȁ
ȏȉȴ
ȍ

Vid årets slut

ȟȍȴ

ȏȏȁ

ȦȏȉȦ

Noterade
marknadspriser

Onoterade
marknadspriser

Summa

Skuldinstrument
Egetkapitalinstrument
Fastigheter
Tillgångar som innehas av försäkringsbolag
Kassa och bank
Investeringsfonder

ȶȦȦ
ȟȴ
ȶȦ
Ȧȍȍ
ȁȴ
ȴȶȶ

–
–
ȴȴȏ
–
–
–

ȶȦȦ
ȟȴ
ȴȍȍ
Ȧȍȍ
ȁȴ
ȴȶȶ

Vid årets slut

ȁȁȍ

ȴȴȏ

ȦȶȦȟ

ȶȉȦȟ

Nuvärde av förmånsbestämda förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Nuvärdet för nettoförpliktelser
'IKV®RWRMRKEZXMPPK¯RKWZ®VHIX
Övriga avsättningar för pensioner och liknande
Nettobelopp redovisat i balansräkningen
Förvaltningstillgångar består av följande:
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Förändringar av nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser

Förändring i förvaltningstillgångar
Verkligt värde för förvaltningstillgångar
vid årets början
Ränteintäkter
Omvärderingar – avkastning
på förvaltningstillgångar
Regleringar
Andra väsentliga händelser
Inbetalning av avgifter från arbetsgivaren
Inbetalning av avgifter från anställda
Förmåner betalda av planen
Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser
Verkligt värde för förvaltningstillgångar
vid årets slut

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȦȶȦȟ
ȶȦ

ȦȶȏȦ
ȴȉ

Ȧȁȴ
ȶ
–
ȴ
Ȧ
Ȧȉ
–
Ȧȏ

Ȯ
ȴȉ
ȟ
ȦȦ
Ȧ
ȏȏ
–
ȁ

ȦȏȉȦ

ȦȶȦȟ

Förvaltningstillgångarna fördelas på följande geografiska områden:
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Europa
ƽ±Ź±ƽƐƽåŹĞďå
Övriga världen

ȦȴȰȰ
łîă
ȴȍ

ȦȦȁȉ
łƍƍ
ȴȟ

Summa

ȦȏȉȦ

ȦȶȦȟ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

–

Ȯ

Begränsning av tillgångsvärdet

'IKV®RWRMRKEZXMPPK¯RKWZ®VHIX
vid årets början
Omvärdering – begränsning
av tillgångsvärdet
Omräkningsdifferenser

–
–

Ȯ
ȉ

Begränsning av tillgångsvärdet
vid årets slut

–

ȉ

Förmånsbestämda förpliktelser
vid årets början
Kostnader avseende tjänstgöring
under innevarande period
Kostnader avseende tjänstgöring
under tidigare perioder
Vinst/förlust vid reglering
7®RXIOSWXREHIV 
Andra väsentliga händelser
&OXYEVMIPPEZMRWXIV ƳJÁVPYWXIV L®RJÁVPMKE
till erfarenhetsmässiga justeringar
&OXYEVMIPPEZMRWXIV ƳJÁVPYWXIV L®RJÁVPMKE
till förändringar i finansiella antaganden
&OXYEVMIPPEZMRWXIV ƳJÁVPYWXIV L®RJÁVPMKE
till förändringar i demografiska antaganden
Regleringar
Ersättningar betalade med förvaltningstillgångar eller företagets tillgångar
Omräkningsdifferenser
Förmånsbestämda förpliktelser
vid årets slut

ȶȉȦȟ

ȦȁȰȰ

Ȧȍȍȏ

Ȧȉȏ

ȟȮ

ȏ
Ȧ
ȴȴ
–

ȟ
ȶ
ȴȟ
ȦȰ

ȦȮȶ

ȴȮ

ȦȰȍ

ȶȏȦ

Ȧ
ȉ

ȉ
ȴȉ

ȍȮ
ȴȉ

ȟȴ
Ȧȶ

ȶȶȍȦ

ȦȁȰȰ

4QZ®VHIVMRKEVWSQVIHSZMWEWMÁZVMKXXSXEPVIWYPXEXYTTK¯VXMPPȦȏȮ ȶȮȏ
SGLȁ ȦȰMVIWYPXEXV®ORMRKIR0SRGIVRIRJÁVZ®RXEWFIXEPEȏȴ ȏȰXMPP
JÁVQ¯RWFIWX®QHETIRWMSRWTPERIVYRHIVȶȉȶȦ
Belopp som redovisas i resultaträkningen
Kostnader avseende tjänstgöring
under innevarande period
Kostnader avseende tjänstgöring
under tidigare perioder
Vinst/förlust vid reglering
Räntekostnad, netto
Inbetalning av avgifter från anställda
Omvärderingar av övriga långfristiga
personalersättningar
Summa

ȦȦȶ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

ȶȉȶȉ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Ȧȉȏ

ȟȮ

ȏ
Ȧ
Ȧȶ
ȉ

ȟ
ȶ
ȟ
Ȧ

ȁ

ȦȰ

ȦȶȦ

ȦȦȰ
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Den totala pensionskostnaden för förmånsbestämda planer uppgick
XMPPȦȶȦ ȦȦȰZEVEZȦȉȟ ȦȉȮLEVVIHSZMWEXWWSQVÁVIPWIOSWXREHIVSGL
Ȧȶ ȟWSQJMRERWMIPPEOSWXREHIV0SWXREHIVREJÁVHIEZKMJXWFIWX®QHE
TPERIVREYTTKMGOXSXEPXXMPPȴȶȟ ȶȟȴ
Väsentliga aktuariella antaganden per balansdagen
YXXV]GOXEWSQZ®KHEQIHIPXEPM 
ȶȉȶȉ

Diskonteringsränta
Europa
Framtida löneökningar
Europa

ȶȉȦȟ

Ȧȴȶ

Ȧȍȟ

ȶȰȟ

ȶȰȮ

Koncernen har identifierat diskonteringsränta och framtida löneökningar som de väsentliga aktuariella antagandena för att beräkna
förmånsbestämda förpliktelser. Förändringar i de aktuariella antagandena påverkar nuvärdet av nettoförpliktelsen. Diskonteringsräntan
fastställs genom hänvisning till den på balansdagen marknadsmässiga avkastningen på företagsobligationer med hög kreditvärdighet
(AAA eller AA), om sådan finns tillgänglig, motsvarande pensionsförpliktelsernas duration. I länder där företagsobligationer inte finns
tillgängliga används statsobligationer för att fastställa diskonteringsräntan. I Sverige används, i linje med tidigare år, bostadsobligationer
som grund för fastställande av diskonteringsräntan.
Epirocs mortalitetsantaganden fastställs på landbasis, baserat på
de senaste mortalitetsstudier som finns tillgängliga. Generationstabeller används när det är möjligt, vilket innebär att antagandena innehåller
förväntade förbättringar i den förväntade livslängden över tiden.
Tabellen nedan visar en känslighetsanalys för diskonteringsräntan
och lönenivån. Tabellen beskriver den potentiella effekten på nuvärdet av den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen.
Känslighetsanalys
Europa

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

RHVMRKMHMWOSRXIVMRKWV®RXEȉȍȉ
RHVMRKMHMWOSRXIVMRKWV®RXEȉȍȉ
+ÁV®RHVMRKMPÁRIRMZ¯ȉȍȉ

ȶȴȍ
ȶȮȦ
ȟȟ

ȦȁȮ
ȶȦȮ
Ȯȉ

ȦȦȶ

ȟȦ

+ÁV®RHVMRKMPÁRIRMZ¯ȉȍȉ

ȶȏƱ&OXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEV
&OXMIVIPEXIVEHIMRGMXEQIRXWTVSKVEQ
{Źåžƒ±ƒĞŇĻžÆ±žåŹ±ÚåƐŤåŹžŇĻ±ĮŇŤƒĞŇĻžŤŹŇďŹ±ķƐƟǒőăôƟǒőł
+ÁVI¯VȶȉȦȁLEVERWX®PPHET¯*TMVSGIVFNYHMXWEXXHIPXEMZMWWEEOXMI
relaterade incitamentsprogram som erbjudits av Atlas Copco. Vid
tidpunkten då handel av Epiroc aktier startades, hade Atlas Copco
J]VET¯K¯IRHITIVWSREPSTXMSRWTVSKVEQJÁV¯VȶȉȦȏƳȶȉȦȮMZMPOEZMWWE
Epiroc anställda deltog. I samband med utdelningen och noteringen
av Epirocs aktier på Nasdaq Stockholm delades Atlas Copcos preWXEXMSRWFEWIVEHITIVWSREPSTXMSRWTVSKVEQJÁV¯VIRȶȉȦȏƳȶȉȦȮYTT
mellan Atlas Copco och Epiroc, vilket skedde i enlighet med villkoren
JÁVTVSKVEQQIR(MVOEȟȉR]GOIPTIVWSRIVM*TMVSGLEVIRPMKXHITVIWXEXMSRWFEWIVEHITIVWSREPSTXMSRWTVSKVEQQIRJÁV¯VIRȶȉȦȍƳȶȉȦȟ
erhållit optioner som baseras på Epirocs aktier, och därmed erhållit
incitament hänförliga till Epirocs resultat.
Villkoren för de prestationsbaserade personaloptionsprogramQIRJÁV¯VIRȶȉȦȍƳȶȉȦȟ®VMEPPEZ®WIRXPMKEHIPEVPMORERHIZMPPOSVIR
JÁV*TMVSGWTVIWXEXMSRWFEWIVEHITIVWSREPSTXMSRWTVSKVEQJÁVȶȉȶȉ
vilka beskrivs nedan. Se tabell ”Sammanfattning av aktierelaterade
MRGMXEQIRXWTVSKVEQƹT¯WMHEȦȦȍJÁVQIVHIXEPNIVEHMRJSVQEXMSRSQ
programmen.

TIVWSREPSTXMSRWTVSKVEQJÁV¯VȶȉȶȉZMPOIXQSXWZEVEVHIXXMHMKEVI
optionsprogram som fastställts av årsstämman.
Det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet riktas till
QE\MQEPXȦȉȉR]GOIPTIVWSRIVM*TMVSGZMPOEOSQQIVEXXJ¯QÁNPMKLIXIREXXJÁVZ®VZEQE\MQEPXȶȴȍȍȶȍȁEOXMIVEZWIVMI&M*TMVSG8MPPHIPRMRKIREZSTXMSRIVFIVSVT¯*TMVSGWZ®VHIÁORMRKYRHIVȶȉȶȉYXXV]GOX
WSQ*GSRSQMG:EPYI&HHIH.IXXMRXIVZEPPT¯*0Ȯȉȉȉȉȉȉȉȉ
ZEVMIVEVXMPPHIPRMRKIRPMRN®VXJV¯RȉXMPPȦȉȉ EZHIXQE\MQEPEERXEPIX
optioner. De deltagande nyckelpersonerna delas upp i olika kategorier, med olika antal maximalt tilldelningsbara optioner beroende på
deras position. Tilldelningen av optionerna kommer att ske senast
HIRȶȉQEVWȶȉȶȦ1ÁTXMHIRJÁVSTXMSRIVRE®VWNY¯VJV¯RXMHTYROXIR
för tilldelning, och optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelRMRK1ÁWIRTVMWIXWOEFIWX®QQEWXMPPIXXFIPSTTQSXWZEVERHIȦȦȉ 
av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för Epirocs
aktier av serie A under en period om tio arbetsdagar närmast efter
TYFPMGIVMRKEZFSOWPYXWOSQQYRMO³RJÁVȶȉȶȉ*RHIPXEKEVIQ¯WXI
vara anställd för att ha rätt till inlösen av sina optioner. Optionerna är
inte överlåtbara.
Kostnaden för det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet, vilken kommer att redovisas löpande under det prestationsbaserade personaloptionsprogrammets löptid, kommer att redovisas
MIRPMKLIXQIH.+7ȶSGLFIV®OREWYTTK¯XMPPGMVOEȍȶ0SWXREHIV
för rådgivning och administration kopplat till programmet beräknas
YTTK¯XMPPGMVOEȴȍ+ÁVEXXFIKV®RWEI\TSRIVMRKIRJÁVHIXTVIWXEXMSRWbaserade personaloptionsprogrammet avser styrelsen vidta säkVMRKW¯XK®VHIVMJSVQEZJÁVZ®VZEZIKREEOXMIV WIZMHEVIRSXȶȉZMPOE
kan överlåtas till deltagarna av det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet med stöd av beslut fattade på Epirocs årsstämma.
+ÁVOSRGIVRPIHRMRKIR ȦȦHIPXEKEVIK®PPIVWSQJÁVYXW®XXRMRKJÁVIXX
deltagande i det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet
att de investerar maximalt tio procent av sina respektive grundlöner
JÁVIWOEXXJÁVȶȉȶȉM*TMVSGWEOXMIVEZWIVMI&.RZIWXIVMRKIROERXE
formen av kontantbetalning eller av ett tillskott av redan innehavda
aktier, dock ej sådana aktier som erhållits som del av de prestationsFEWIVEHITIVWSREPSTXMSRWTVSKVEQQIRȶȉȦȁȶȉȦȟ. Koncernledningen som har investerat i aktier av serie A i Epiroc inom ramen för
det prestationsbaserade personaloptionsprogrammet får, förutom
ett proportionellt deltagande i optionsprogrammet, rätt att tre år
efter investeringen för var förvärvad aktie ha en rättighet (en ”matchRMRKWSTXMSRƹEXXJÁVZ®VZEIREOXMIXMPPIXXTVMWQSXWZEVERHIȮȍ EZHIR
OYVWT¯ZMPOIRPÁWIRTVMWIXJÁVEOXMIVREMTVSKVEQQIXJÁVȶȉȶȉFIV®Onades, under förutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav
av dessa aktier.
+ÁVWEQXPMKESTXMSRWTVSKVEQȶȉȦȰƳȶȉȶȉOERQE\MQEPXXSXEPX
ȰcȮȏȟcȦȮȟEOXMIVXMPPHIPEWERWX®PPHEZMPOIXQSXWZEVEVGMVOEȉȰ EZHIX
totala antalet aktier i Epiroc.
Styrelsen har rätt att besluta att genomföra en alternativ incitamentslösning (syntetiska optioner) för nyckelpersoner i sådana länder
där det inte är lämpligt att tilldela personaloptioner. I programmen
ȶȉȦȍƳȶȉȦȟLEVSTXMSRWFIV®XXMKEHIMZIVMKILEJXQÁNPMKLIXIREXX
begära att personaloptionerna regleras genom att bolaget erlägger
en kontant betalning motsvarande överskjutande belopp av stängningskursen för aktierna jämfört med lösenpriset på lösendatum
minus eventuella administrationskostnader. På grund av möjligheten
till sådant val för anställda i Sverige klassificerades personaloptioRIVREMVIHSZMWRMRKWW]JXIWSQOSRXERXVIKPIVEHIIRPMKX.+7ȶ+V¯R
SGLQIHSOXSFIVȶȉȶȉ®VHIRREQÁNPMKLIXFSVXXEKIRJV¯RVIKIPZIVOIX
SGLH®VQIH®VSTXMSRIVREMȶȉȦȰƳȶȉȦȮ¯VWTPERIRFEVXVIHSZMWEHI
som kontantreglerade om deltagaren har valt denna möjlighet.
+ÁVTPERIVREȶȉȦȁSGLJVEQ¯X®VMRKESTXMSRIVVIHSZMWEHIWSQ
kontantreglerade.
'PEGOGLSPIWQSHIPPIRERZ®RHWJÁVEXXFIV®OREHIXZIVOPMKE
värdet på personaloptionerna/de syntetiska optionerna i programQIXTIVYXJ®VHERHIHEXYQ+ÁVTVSKVEQQIRȶȉȶȉFEWIVEHIWHIX
verkliga värdet på optionerna/de syntetiska optionerna på följande
antaganden:

{Źåžƒ±ƒĞŇĻžÆ±žåŹ±ƒƐŤåŹžŇĻ±ĮŇŤƒĞŇĻžŤŹŇďŹ±ķƐƟǒƟǒ
VWWX®QQERJÁV*TMVSGWSQLÁPPWHIRȦȶQENȶȉȶȉFIWPYXEHIFEWIVEX
på ett förslag från styrelsen, att introducera ett prestationsbaserat

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȦȴ
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Viktiga antaganden
ȶȉȶȉ5VSKVEQ
ȴȦHIGȶȉȶȉ

Förväntat lösenpris
Förväntad volatilitet
Förväntad löptid (år)
Förväntad aktiekurs
Förväntad utdelning (tillväxt)
Riskfri ränta
Genomsnittligt tilldelningsvärde
Maximalt antal optioner
– varav förverkade ȶ
Antal matchingsoptioner

ȶȉȦȟ5VSKVEQ
ȴȦHIGȶȉȦȟ

*0ȦȰȏȰȶȦȦȶȶȏȦ
ȴȉ
ȏȰȏ
*0ȦȏȟȰȍ
*0ȶȏȉ Ȱ 
Ȧȉȉ
*0ȶȦȟȴȏȴȉȴȦ
ȶȦȏȴȶȁȶ
ȦȰȦȦȦȟȦ
ȴȮȁȟȦ

*0ȦȶȍȮȟȁȍȮȰȦ
ȴȉ
ȏȰȏ
*0ȦȦȏȴȍ
*0ȶȦȉ Ȱ 
Ȧȉȉ
*0ȦȟȟȟȴȴȍȁȦ
ȶȁȁȁȦȏȶ
ȦȟȏȴȦȰȦ
ȏȏȮȁȏ

Ȧ Matchningsoptioner för verkställande ledningen.
ȶ Inklusive justering för måluppfyllelse.

Den förväntade volatiliteten har fastställts genom analys av den historiska utvecklingen av kursen på Epiroc aktie av serie A och andra aktier på
aktiemarknaden. Vid fastställande av optionens förväntade löptid har antaganden gjorts avseende förväntade beteenden vid inlösen hos olika
kategorier av optionsberättigade.
+ÁVSTXMSRIVREMTVSKVEQQIRȶȉȦȍƳȶȉȶȉVIHSZMWEWHIXZIVOPMKEZ®VHIXWSQIROSWXREHYRHIVJÁPNERHIMRXN®RERHITIVMSHIV
Program
Intjänandeperiod
Personaloptioner

ȶȉȦȍ
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ
ȶȉȦȟ
ȶȉȶȉ

Lösenperiod

Från

Till

Från

Till

QENȦȍ
QENȦȰ
QENȦȮ
QENȦȁ
QENȦȟ
QENȶȉ

ETVMPȦȁ
ETVMPȦȟ
ETVMPȶȉ
ETVMPȶȦ
ETVMPȶȶ
ETVMPȶȴ

QENȦȁ
QENȦȟ
QENȶȉ
QENȶȦ
QENȶȶ
QENȶȴ

ETVMPȶȉ
ETVMPȶȴ
ETVMPȶȏ
ETVMPȶȍ
ETVMPȶȰ
ETVMPȶȮ

+ÁVȶȉȶȉ¯VWTVSKVEQLEVIRR]FIV®ORMRKEZZIVOPMKXZ®VHIKNSVXWSGLOSQQIVEXXKÁVEWTIVZEVNIFEPERWHEKJVEQXMPPYXJ®VHERHIXZMPOIXWSQ
ERKIWRIHEROSQQIVWOIMQEVWȶȉȶȦ
8MHTPERJÁVȶȉȶȉ¯VWSTXMSRWTVSKVEQ

Årsstämma

Information Verkställande
om
ledningens egna
tilldelning investeringar

FaststälUtfärdande
lande
av optioner
av lösenpris

Intjänandeperiod

QENȶȉȶȉ

QENȶȉȶȉ

WITȶȉȶȉ

JIFȶȉȶȦ

QEVWȶȉȶȦ

Slutdatum
för planen

Optioner och matchningsoptioner inlösenbara

ȦQENȶȉȶȴ

ȴȉETVMPȶȉȶȮ

För de syntetiska optionerna och optionerna som är klassificerade som kontantreglerade redovisas det verkliga värdet som en kostnad över
samma intjänandeperiod, dock görs en ny beräkning av det verkliga värdet per varje balansdag och förändringar i verkligt värde efter intjänandeperioden fortsätter att redovisas som personalkostnad.
.IRPMKLIXQIH.+7ȶYTTKMGOOSWXREHIRJÁV*TMVSGOSRGIVRIRȶȉȶȉJÁVWEQXPMKEEOXMIVIPEXIVEHIMRGMXEQIRXWTVSKVEQXMPPȰȟ ȦȍȟI\OPYWMZI
WSGMEPEEZKMJXIVZEVEZȶȰ ȟEZWIVSTXMSRIVWSQVIKPIVEWQIHIKIXOETMXEPMRWXVYQIRXSGMEPEEZKMJXIVVIHSZMWEWMIRPMKLIXQIHYXXEPERHIXJV¯R
7¯HIXJÁVJMRERWMIPPVETTSVXIVMRK 9+7ȮSGLOPEWWMJMGIVEWWSQTIVWSREPOSWXREHIV.OSRGIVRIRWFEPERWV®ORMRKYTTKMGOEZW®XXRMRKEVJÁVW]RXIXMWOESTXMSRIVSGLEOXMISTXMSRIVWSQOPEWWMJMGIVEWWSQOSRXERXVIKPIVEHITIVȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉXMPPȦȶȦ ȦȍȮI]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSRSQ
*TMVSGOSRGIVRIRWEOXMIVIPEXIVEHIMRGMXEQIRXWTVSKVEQMRSXȍ

ȦȦȏ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ
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Sammanfattning av aktierelaterade incitamentsprogram
Initialt antal
anställda

Antal
optioner

Förfallodatum

Personaloptioner
ȶȉȦȍ
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ
ȶȉȦȟ

ȏȦ
ȰȰ
Ȱȏ
Ȱȴ
Ȯȉ

ȦȴȉȁȮȍȏ
ȏȟȰȰȮȉȶ
ȶȉȟȍȦȏȁ
ȦȟȮȰȁȦȮ
Ȯȏȴȟȉȴ

ȏȴȉȶȉ
ȏȴȉȶȴ
ȏȴȉȶȏ
ȏȴȉȶȍ
ȏȴȉȶȰ

Matchningsoptioner
ȶȉȦȍ
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ
ȶȉȦȟ

ȶ
ȴ
Ȯ
ȦȦ
Ȧȴ

ȁȮȴȍ
ȦȦȉȶȟ
ȶȶȟȟȴ
ȍȉȍȰȰ
ȏȏȮȁȏ

Syntetiska optioner
ȶȉȦȍ
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ
ȶȉȦȟ

ȁ
Ȧȶ
Ȧȏ
ȶȏ
ȶȦ

ȴȦȦȍȰȮ
ȟȍȏȮȰȦ
ȏȏȰȦȍȉ
ȍȍȍȏȉȁ
Ȧȁȏȟȟȁ

Program

Aktieslag

Verkligt värde på
tilldelningsdatum

Realvärde för intjänade
syntetiska optioner

ȏȮȏȴ
ȮȍȮȍ
ȟȏȴȁ
ȟȰȁȴ
ȦȶȟȮȁ

A
A
A
A
A

ȁȴȟ
ȦȰȍȴ
Ȧȍȟȉ
ȦȍȰȴ
Ȱȏȁ

–
–
–
–
–

ȏȴȉȶȉ
ȏȴȉȶȴ
ȏȴȉȶȏ
ȏȴȉȶȍ
ȏȴȉȶȰ

ȴȶȏȴ
ȍȦȮȟ
ȰȏȴȮ
ȰȰȉȶ
ȁȁȏȟ

A
A
A
A
A

ȦȍȰȍ
ȶȰȶȟ
ȶȰȁȏ
ȶȮȦȦ
ȦȏȦȏ

–
–
–
–
–

ȏȴȉȶȉ
ȏȴȉȶȴ
ȏȴȉȶȏ
ȏȴȉȶȍ
ȏȴȉȶȰ

ȏȮȏȴ
ȮȍȮȍ
ȟȏȴȁ
ȟȰȁȴ
ȦȶȟȮȁ

A
A
A
A
A

–
–
–
–
–

Ȧȉȶȶȶ
Ȯȴȟȉ
ȍȍȶȮ
–
–

Lösenpris, SEK

&RXEPSTXMSRIVW]RXIXMWOESTXMSRIVȶȉȶȉ

Utnyttjade

Utestående
TIVȴȦ
december

– varav
intjänade

–
ȍȴȏȟȶȦ
Ȯȏȍȏȴȁ
–
–

ȦȁȰȶȮȴ
ȟȏȁȍȟȉ
ȍȍȶȶȮȏ
–
–

–
Ȧȏȍȍȁȉ
ȦȏȁȮȰȍ
ȏȰȶȁȏ
ȦȰȉȁȉ

–
ȮȦȮȁȟȉ
ȍȦȁȁȉȮ
ȦȁȦȏȰȉȍ
Ȯȏȴȟȉȴ

–
ȮȦȮȁȟȉ
ȍȦȁȁȉȮ
–
–

–
ȏ
ȦȰ
ȶȁ
ȏȉ

Ȧȉȏȟȏ
ȦȶȁȰȴ
ȦȶȰȰȴ
–
–

ȶȁȏȮ
ȶȦȶȁȍ
ȍȉȍȰȰ
ȏȏȮȁȏ

–
–
–
–

ȶȁȏȮ
ȟȰȁȉ
–
–

–
–
–
–

–
ȦȦȰȉȍ
ȍȉȍȰȰ
ȏȏȮȁȏ

–
ȦȦȰȉȍ
–
–

ȏ
ȦȰ
ȶȁ
ȏȉ

ȦȶȮȏȉ
ȦȏȉȰȍ
–
–

ȶȦȶȰȏ
ȏȉȟȶȴȦ
ȴȍȰȁȟȦ
ȍȉȟȶȴȴ
Ȧȁȏȟȟȁ

–
ȍȴȏȟȶȦ
Ȯȏȍȏȴȁ
–
–

ȶȦȶȰȏ
ȴȉȁȉȦȁ
ȮȟȰȶȉ
–
–

–
–
ȶȟȮȍȴ
ȏȰȶȁȏ
–

–
ȰȴȰȦȴȏ
ȟȟȶȟȍȰ
ȏȰȶȟȏȟ
Ȧȁȏȟȟȁ

–
ȰȴȰȦȴȏ
ȟȟȶȟȍȰ
–
–

–
ȏ
ȦȰ
ȶȁ
ȏȉ

ȁȍȍȦ
ȦȴȦȦȉ
Ȧȴȍȶȏ
–
–

Utestående per
ȴȦHIGIQFIV

– varav
intjänade

Återstående löptid,
månader

Genomsnittlig aktiekurs
för utnyttjade optioner
under året, SEK

Konvertering av
personaloptioner/
syntetiska optioner

ȦȁȰȶȮȴ
ȶȴȏȰȟȁȦ
ȦȟȰȍȶȁȏ
ȦȁȰȉȁȁȟ
Ȯȍȟȟȁȴ

Matchningsoptioner
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ
ȶȉȦȟ
Syntetiska optioner
ȶȉȦȍ
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ
ȶȉȦȟ

Program

Personaloptioner
ȶȉȦȍ
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ
ȶȉȦȟ

Återstående Genomsnittlig aktiekurs
löptid, för utnyttjade optioner
under året, SEK
månader

Förfallna/
förverkade

Utestående
TIVȦNERYEVM

&RXEPSTXMSRIVW]RXIXMWOESTXMSRIVȶȉȦȟ

Program

Utestående
TIVȦNERYEVM

Utnyttjade

Förfallna/
förverkade

Personaloptioner
ȶȉȦȍȦ
ȶȉȦȰȶ
ȶȉȦȮȴ
ȶȉȦȁȏ

ȦȉȏȉȰȦȏ
ȏȮȏȁȴȴȶ
ȶȉȉȍȁȁȟ
ȦȟȉȮȦȮȴ

ȁȍȏȴȏȦ
ȶȶȏȮȶȁȉ
–
–

–
ȦȍȏȉȮȦ
ȏȉȰȉȍ
ȏȰȶȁȏ

ȦȁȰȶȮȴ
ȶȴȏȰȟȁȦ
ȦȟȰȍȶȁȏ
ȦȁȰȉȁȁȟ

ȦȁȰȶȮȴ
ȶȴȏȰȟȁȦ
–
–

ȏ
ȦȰ
ȶȁ
ȏȉ

Ȧȉȶȴȏ
ȦȉȦȉȮ
–
–

Matchningsoptioner
ȶȉȦȍ
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ

ȁȮȴȍ
ȦȦȉȶȟ
ȶȶȟȟȴ
ȍȉȍȰȰ

ȁȮȴȍ
ȍȟȍȴ
–
–

–
ȶȶȶȟ
ȦȮȉȁ
–

–
ȶȁȏȮ
ȶȦȶȁȍ
ȍȉȍȰȰ

–
ȶȁȏȮ
–
–

ȏ
ȦȰ
ȶȁ
ȏȉ

ȦȦȦȏȉ
ȦȦȮȰȉ
–
–

Syntetiska optioner
ȶȉȦȍ
ȶȉȦȰ
ȶȉȦȮ
ȶȉȦȁ

ȴȦȦȍȰȮ
ȁȁȦȟȮȦ
ȏȦȰȴȟȮ
ȍȍȍȍȦȮ

ȶȟȉȴȉȴ
ȴȟȟȟȍȉ
–
–

–
ȮȶȮȟȉ
ȍȟȍȉȰ
ȏȰȶȁȏ

ȶȦȶȰȏ
ȏȉȟȶȴȦ
ȴȍȰȁȟȦ
ȍȉȟȶȴȴ

ȶȦȶȰȏ
ȏȉȟȶȴȦ
–
–

ȏ
ȦȰ
ȶȁ
ȏȉ

ȦȉȦȶȴ
ȦȉȏȮȉ
–
–

ȦZEVEZȟȟȁȦȴLEVVIHSZMWEXWWSQOSRXERXVIKPIVEHI
ȶZEVEZȦȏȴȍȮȦȦLEVVIHSZMWEXWWSQOSRXERXVIKPIVEHI
ȴZEVEZȦȏȶȟȮȴȉLEVVIHSZMWEXWWSQOSRXERXVIKPIVEHI
ȏZEVEZȦȴȮȏȟȉȮLEVVIHSZMWEXWWSQOSRXERXVIKPIVEHI

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȦȍ
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ȶȍƱ ZVMKEWOYPHIV
Övriga finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde. Verkligt värde för övriga skulder motsvarar det redovisade värdet.
Övriga kortfristiga skulder
Derivat
– klassificerade till verkligt värde via resultatet
Övriga finansiella skulder
– övriga skulder
– upplupna kostnader
Förskott från kunder Ȧ
Förutbetalda intäkter avseende servicekontraktȦ
Vid årets slut

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȍȰ

Ȯȏ

ȏȴȁ
ȶȶȰȍ
ȦȉȴȦ
ȦȶȦ

ȍȁȴ
ȶȴȮȉ
Ȯȟȍ
Ȧȉȁ

ȴȟȦȦ

ȴ ȟȴȉ

Ȧ.JÁVWOSXXJV¯ROYRHIVSGLJÁVYXFIXEPHEMRX®OXIV®Vȟȶȟ ȰȟȍVIPEXIVEXXMPPOSRXVEOXWJÁVTPMOXIPWIV2MRWORMRKIRJV¯RJÁVIK¯IRHI¯V®VVIWYPXEXIXEZJ®VVIJÁVWOSXXJV¯RHIRQMRWOEHI

SVHIVMRK¯RKIRȏȴȴ ȁȮȁEZJÁVWOSXXJV¯ROYRHIVSGLJÁVYXFIXEPHEMRX®OXIVȶȉȦȟLEVVIHSZMWEXWWSQMRX®OXIVYRHIVȶȉȶȉ

Upplupna kostnader inkluderar poster såsom sociala avgifter, semesterlöneskuld, upplupna räntor och upplupna rörelsekostnader.

ȶȰƱ&ZW®XXRMRKEV
ȶȉȶȉ

Vid årets början
Under året
– gjorda avsättningar
– utnyttjade avsättningar
– återförda avsättningar
Omklassificering
Omräkningsdifferenser

Produktgarantier

Omstrukturering

Övrigt

Summa

ȶȉȮ

ȏȍ

ȴȰȶ

ȰȦȏ

Ȧȴȶ
ȦȉȰ
ȴȰ
Ȧ
ȶȉ

ȟȍ
ȍȟ
ȶ
–
ȴ

ȶȦȏ
Ȧȁȍ
Ȧȏ
Ȧ
ȦȦ

ȏȏȦ
ȴȍȉ
ȍȶ
ȉ
ȴȏ

Vid årets slut

ȦȮȰ

ȮȰ

ȴȰȮ

ȰȦȟ

Långfristiga
Kortfristiga

Ȧȉ
ȦȰȰ

ȴȏ
ȏȶ

ȶȮȟ
ȁȁ

ȴȶȴ
ȶȟȰ

Summa

ȦȮȰ

ȮȰ

ȴȰȮ

ȰȦȟ

Produktgarantier

Omstrukturering

Övrigt

Summa

Inom ett år
2IPPERIXXSGLJIQ¯V
Senare än fem år

ȦȰȰ
Ȧȉ
ȉ

ȏȶ
ȴȴ
Ȧ

ȁȁ
ȶȍȟ
ȶȉ

ȶȟȰ
ȴȉȶ
ȶȦ

Summa

ȦȮȰ

ȮȰ

ȴȰȮ

ȰȦȟ

Produktgarantier

ȶȉȶȉ+ÁVJEPP

Omstrukturering

Övrigt

Summa

Vid årets början
Under året
– gjorda avsättningar
– utnyttjade avsättningar
– återförda avsättningar
Omräkningsdifferenser

ȶȦȮ

ȏȉ

ȴȦȟ

ȍȮȰ

ȦȰȁ
Ȧȶȏ
ȰȦ
Ȯ

ȶȍ
Ȧȟ
–
Ȧ

ȶȮȏ
ȶȶȍ
Ȧȉ
ȏ

ȏȰȮ
ȴȰȁ
ȮȦ
Ȧȉ

Vid årets slut

ȶȉȮ

ȏȍ

ȴȰȶ

ȰȦȏ

Långfristiga
Kortfristiga

ȍ
ȶȉȶ

ȴȍ
Ȧȉ

ȶȁȍ
ȮȮ

ȴȶȍ
ȶȁȟ

Summa

ȶȉȮ

ȏȍ

ȴȰȶ

ȰȦȏ

Produktgarantier

Omstrukturering

Övrigt

Summa

Inom ett år
2IPPERIXXSGLJIQ¯V
Senare än fem år

ȶȉȶ
ȍ
–

Ȧȉ
ȴȏ
Ȧ

ȮȮ
ȶȴȴ
ȍȶ

ȶȁȟ
ȶȮȶ
ȍȴ

Summa

ȶȉȮ

ȏȍ

ȴȰȶ

ȰȦȏ

ȶȉȦȟ

ȶȉȦȟ+ÁVJEPP

Övriga avsättningar består huvudsakligen av belopp som rör aktierelaterade ersättningar inklusive sociala avgifter, övriga långfristiga ersättRMRKEVXMPPERWX®PPHE WIRSXȶȏ

ȦȦȰ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ
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ȶȮƱX®PPHEW®OIVLIXIVSGLIZIRXYEPJÁVTPMOXIPWIV
*TMVSGLEHIȰȦ ȏȟMFSVKIRWJÁVFMRHIPWIVSGLERHVEIZIRXYEPJÁVTPMOtelser. De avser främst pensionsåtaganden och åtaganden avseende
krav från kunder samt diverse rättsliga frågor. Som ett led i kon-

cernens normala affärsverksamhet förekommer även garantier för
JYPPKÁVERHIEZSPMOEOSRXVEOXWIRPMKE¯XEKERHIRYTTK¯IRHIXMPPcȶȉȟ
ȶȉȰ

ȶȁƱ+MRERWMIPPVMWOLERXIVMRK
Epiroc exponeras i sin verksamhet för flera olika finansiella risker;
finansierings- och likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk och kreditrisk.
Organisation
Styrelsen fastställer koncernens finansiella riskpolicy. Koncernen
LEVIXXYXWOSXXJÁVLERXIVMRKEZJMRERWMIPPEVMWOIV +72(WSQLERXIVEV
OSRGIVRIRWJMRERWMIPPEVMWOIVYXMJV¯RWMXXQERHEXJV¯RWX]VIPWIR2IHPIQQEVREM+72(®VOSRGIVRGLIJIRJMRERWSGLIOSRSQMHMVIOXÁVIR
OSRGIVRIRWXVIEWYVIVSGLVITVIWIRXERXIVJV¯R,VSYT8VIEWYV]+72(
sammanträder en gång per kvartal, eller oftare vid behov.
Group Treasury har det operativa ansvaret för finansiell riskhantering i Koncernen. Group Treasury hanterar och kontrollerar de finansiella riskerna, säkerställer finansiering genom upplåning och garanterade kreditfaciliteter samt hanterar koncernens likviditet.
,VSYT8VIEWYV]VETTSVXIVEVXMPP+72(OZEVXEPWZMWSGL+72(VETTSVXIVEVXMPP7IZMWMSRWYXWOSXXIX

Nettoskuld
Nettoskuld är definierat som räntebärande skulder plus ersättningar
efter avslutad anställning, justerat för verkligt värde av ränteswappar,
samt avdrag för likvida medel samt vissa andra finansiella fordringar.
5SWMXMSRIRTIVȴȦHIGIQFIVZEV
3IXXSWOYPHSGLRIXXSWOYPHW®XXRMRKWKVEH

7®RXIF®VERHIWOYPHIV
Ersättning efter avslutad anställning
Likvida medel
Vissa övriga finansiella fordringar
Nettoskuld
Summa eget kapital
3IXXSWOYPHW®XXRMRKWKVEH

X]VIPWIR
*TMVSG&'

Policys

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȦȉȦȍȍ
ȁȉȰ
Ȧȍȉȍȴ
ȏȍ

ȁȏȶȟ
ȍȟȰ
ȁȍȏȉ
ȶ

ȏȦȴȮ

ȏȁȴ

ȶȴȮȴȟ

ȶȶȁȦȴ

ȦȮȏ

ȶȦ

Kreditrating
En annan variabel i bedömningen av koncernens kapitalstruktur är
OVIHMXFIX]KIX.RSZIQFIVȶȉȶȉOSRJMVQIVEHI 5,PSFEP7EXMRKW
Epirocs BBB+ kreditratingen med stabil utsikt.

+MRERWMIVMRKWSGLPMOZMHMXIXWVMWO
+MRERGMEP7MWO2EREKIQIRX
(SQQMXXII +72(

Beslut

Group Treasury

Genomförande
och övervakning

Kapitalstruktur
Koncernen definierar kapital som räntebärande skulder och eget
kapital. Koncernens finansiella mål är bland annat att ha en effektiv
kapitalstruktur och flexibilitet att göra valda förvärv och samtidigt
FIL¯PPEIRLÁKOVIHMXZ®VHMKLIX MRZIWXQIRXKVEHIVEXMRK0SRGIVRIRW
mål är att ge aktieägarna långsiktigt stabil och ökande utdelning.
9XHIPRMRKIRWOEQSXWZEVEȍȉ EZRIXXSZMRWXIRÁZIVIROSRNYROXYVG]kel. Koncernen bedömer behovet av kapital bland annat på basis av
förhållandet mellan nettoskuld och eget kapital och mellan nettoskuld och EBITDA.

Finansierings- och likviditetsrisk definieras som risken att kostnaden
är högre och finansieringsmöjligheterna är begränsade när upplåning
omförhandlas samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till
följd av bristande likviditet eller problem att säkra finansiering.
Policy
Policyn fastslår minsta genomsnittliga löptid, det vill säga tid till förfall
ȴ¯VSGLHIXQE\MQEPEFIPSTTWSQOERJÁVJEPPEMRSQHIR®VQWXEȦȶ
Q¯REHIVRE 2*0ȴȉȉȉ*RPMKXTSPMG]RWOEOSRGIVRIRFMFIL¯PPEIXX
QMRMQYQEZKEVERXIVEHIOVIHMXJEGMPMXIXIV 2*0ȏȉȉȉSGLW®OIVställa en kortfristig likviditetsreserv, vilken består av likvida medel
samt icke säkerställda kreditfaciliteter.
Kommentarer för året
.RSZIQFIVIQMXXIVEHIOSRGIVRIRIXXSFPMKEXMSRWP¯RSQ2*0ȶȉȉȉ
QIHJÁVJEPPȶȉȶȰ1¯RIPMOZMHIRERZ®RHIWXMPPEXX¯XIVFIXEPEIROSVXJVMWXMKJEGMPMXIXWSQYTTXSKWMNYRMȶȉȶȉT¯KVYRHEZHIRÁOEHIIOSRSQMWOESW®OIVLIXWSQJÁPNHIEZ(SZMHȦȟTERHIQMRSQFEGOYT
JEGMPMXIXIVLEVOSRGIVRIRIR2*0ȏȉȉȉOVIHMXJEGMPMXIXSGLIXX2*0
ȶȉȉȉJÁVIXEKWGIVXMJMOEXWTVSKVEQZMPOEF¯HE®VSYXR]XXNEHIZMHWPYXIX
av året.
5IVȴȦHIGIQFIVYTTKMGOOSRGIVRIRWXSXEPEV®RXIF®VERHIWOYPHIV
XMPPȦȉȦȍȍ ȁȏȶȟ)IRKIRSQWRMXXPMKEPÁTXMHIRJÁVOSRGIVRIRWI\XIVRE
WOYPHZEVȏȶ¯V ȏȰZMH¯VIXWWPYX1MOZMHEQIHIPJÁVOSRGIVRIRYTTKMGOXMPPȦȍȉȍȴ ȁȍȏȉ+ÁVQIVMRJSVQEXMSRERK¯IRHIYTTP¯RMRKPÁTXMHIVSGLFEGOYTJEGMPMXIXIVWIRSXȶȦ
I följande tabell visas förfallostrukturen för koncernens finansiella
skulder. Siffrorna visar avtalsenliga odiskonterade kassaflöden baserade på avtalad tidpunkt då koncernen är skyldig att betala, inklusive
både ränta och nominella belopp. Koncernens kortfristiga likviditetsVIWIVZÁZIVWXMKIVJMRERWMIPPEWOYPHIVQIHJÁVJEPPMRSQȶȉȶȦ
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+MRERWMIPPEWOYPHIV
ȶȉȶȉ

Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder
Derivat
Övriga skulder
Långfristiga finansiella skulder

ȶȉȶȦ

ȶȉȶȶ

ȶȉȶȴ

ȶȉȶȏ

ȶȉȶȍ

#ȶȉȶȍ

ȍȮ
–
–
–

ȦȦȉȦ
ȴȍȉ
–
ȴȟ

ȶȉȁȶ
ȶȰȁ
–
–

ȴȰ
Ȧȁȁ
–
–

ȶȉȴȍ
ȦȍȮ
–
–

ȴȉȶȰ
ȍȶȉ
–
–

ȍȮ

Ȧȏȟȉ

ȶȴȍȉ

ȶȶȏ

ȶȦȟȶ

ȴȍȏȰ

Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder
Derivat
Övriga upplupna kostnader
Leverantörsskulder
Övriga skulder

ȶȉ
ȏȉȟ
ȍȰ
ȶȶȰȰ
ȴȰȉȍ
ȏȶȟ

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Kortfristiga finansiella skulder

ȰȮȁȍ

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Summa finansiella skulder

Ȱȁȏȶ

Ȧȏȟȉ

ȶȴȍȉ

ȶȶȏ

ȶȦȟȶ

ȴȍȏȰ

7®RXIVMWO

8VERWEOXMSRWI\TSRIVMRK

Ränterisk är risken att förändringar i marknadens räntenivå påverkar
koncernens nettoränta. Hur snabbt ränteförändringar påverkar nettoräntan beror på lånens räntebindningstid, inklusive räntederivat.

Transaktionsexponering uppstår främst när koncernens produkter
säljs i andra länder och i andra valutor. Försäljning på respektive
marknad sker främst i lokal valuta. Dessa betalningsflöden ger upphov till valutaexponering som påverkar koncernens resultat i händelse av valutakursfluktuationer.

Policy
Policyn fastslår att låneportföljens duration, det vill säga den period
JÁVZMPOIRV®RXIWEXWIVRE®VJEWXEWOEZEVEMRSQIXXMRXIVZEPP ȰƳȏȁ
Q¯REHIVQIHIXXVMOXQ®VOIT¯ȦȶQ¯REHIVMROPYWMZIIJJIOXIVJV¯R
räntederivat.
Kommentarer för året
Koncernens upplåning har en blandning av fasta och rörliga räntor.
9RHIVȶȉȶȉWX®RKHIWHIV®RXIW[ETTEVWSQZEVHIWMKRIVEHIWSQ
verkligt värde säkringar. Koncernens exponering för referens räntor
MP¯RXMPPVÁVPMKV®RXEYTTK¯VXMPPȍȮȏȍ0SRGIVRIRLEVIXXTVSNIOXJÁVEXX
övervaka och följa utvecklingen av räntereformerna och analysera
den framtida effekten, inklusive bedöma om det finns sk. fallbackklausuler, för att säkerställa att osäkerheten från reformen hanteras.
0SRGIVRIRWVÁVPMKEV®RXE®VOSTTPEHXMPP8.'47SGL*97.'47JÁVQIV
MRJSVQEXMSRSQOSRGIVRIRWYTTP¯RMRKWIRSXȶȦ)IRKIRSQWRMXXPMKE
V®RXIHYVEXMSRIRYTTKMGOXMPPȦȍQ¯REHIVSGLHIRKIRSQWRMXXPMKE
V®RXERJÁVQSHIVFSPEKIXWYTTP¯RMRKYTTKMGOXMPPȉȮȍ  ȉȮȴ*R
TEVEPPIPPJÁVWONYXRMRKYTT¯XQIHȦTVSGIRXIRLIXEZEPPEV®RXSVWOYPPI
påverka koncernens lån och räntederivat och påverka koncernens
RIXXSV®RXEQIHYRKIJ®Vȍȁ ƳȍȉSGLIRPMORERHIJÁVWONYXRMRKRIH¯X
WOYPPIT¯ZIVOEOSRGIVRIRWRIXXSV®RXEQIHYRKIJ®Vȶȏ ȶȟ

:EPYXEVMWO
Koncernen bedriver verksamhet på olika geografiska marknader och
genomför transaktioner i utländska valutor och är följaktligen exponerad för valutakursrörelser. Valutaexponering inträffar i samband
QIHFIXEPRMRKEVMYXP®RHWOZEPYXE XVERWEOXMSRWI\TSRIVMRKSGLZMH
omräkning av utländska dotterbolags balansräkningar och
VIWYPXEXV®ORMRKEVXMPP*0 SQV®ORMRKWI\TSRIVMRK

ȦȦȁ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

Policy
Koncernens policy fastslår att valutaexponering ska minskas genom
att matcha in- och utflöden av samma valutor. Baserat på antagandet
att valutasäkring inte har någon betydande inverkan på koncernens
resultat på lång sikt, rekommenderar policyn att transaktionsexponering inte säkras på löpande basis. Divisionsledningen ansvarar för
EXXYTTV®XXL¯PPEIRFIVIHWOETJÁVEXXNYWXIVEZIVOWEQLIXIR TVMWSGL
OSWXREHJÁVEXXOSQTIRWIVEJÁVSK]RRWEQQEOYVWVÁVIPWIV+72(OER
däremot besluta om att delar av transaktionsexponeringen ska säkras. Transaktionerna ska i dessa fall uppfylla villkoren för säkringsreHSZMWRMRKIRPMKX.+7SGLW®OVMRKP®RKVI®RȦȁQ¯REHIV®VMRXIXMPP¯XIR
Kommentarer för året
Den operativa transaktionsexponeringen mäts genom det beräknade
växlingsbara nettobeloppet per valuta. Uppskattningarna bygger på
Koncernens koncerninterna betalningar och på betalningsflöden från
kunder och till leverantörer i de mest betydande valutorna. NettobePSTTIRVIHSZMWEWMJÁPNERHIKVEJSGLQSXWZEVEVȦȉȦȦȴ ȦȦȍȟȦ
Koncernen har fortsatt att hantera transaktionsexponering i huvudsak genom att matcha in- och utflöden i samma valutor. En del av
XVERWEOXMSRWI\TSRIVMRKIRM&9)SGL9)LEVIJXIVFIWPYXEZ+72(
W®OVEXWQIHZEPYXEXIVQMRIVWSQEZWPYXEXWYRHIVȶȉȶȉ
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Estimerad operativ transaktionsexponering i
OSRGIVRIRWZMOXMKEWXIZEPYXSVȶȉȶȉERHȶȉȦȟ

0VIHMXVMWO
Kreditrisk kan delas upp i rörelsebetingad och finansiell kreditrisk.
Dessa risker beskrivs mer utförligt i följande avsnitt. I tabellen visas
total kreditriskexponering avseende tillgångar klassificerade som
üĜĹ±ĹŸĜåĬĬ±ĜĹŸƋųƚĵåĹƋŞåųƑŏÚåÏåĵÆåųØƗǉƗǉţ
Kreditrisk

ƱȶȉȦȟ Ʊȶȉȶȉ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Lånefordringar och kundfordringar
– kundfordringar
– finansiella leasingfordringar
– övriga finansiella fordringar
– övriga fordringar
– upplupna intäkter
– likvida medel
Derivat

Ȱȉȏȍ
ȴȮȮ
Ȧȉȶȍ
Ȯȟȉ
ȏȮ
Ȧȍȉȍȴ
ȦȰȮ

ȮȶȁȮ
ȍȦȍ
Ȧȴȴȍ
ȟȮȶ
ȏȰ
ȁȍȏȉ
ȦȉȦ

Summa

ȶȴȍȉȍ

ȦȁȮȟȰ

0YRHJSVHVMRKEVOSVXJVMWXMKESGLP¯RKJVMWXMKE
Brutto

0EWWEJPÁHIWW®OVMRKEV
ȶȉȶȉ

AUD
USD

ȶȉȦȟ

Nominellt
belopp

Verkligt
värde

Nominellt
belopp

Verkligt
värde

–
–

–
–

ȶȉ2&9)
ȴȶ29)

ȉ2*0
ȁ2*0

Tabellen nedan visar effekten på resultatet före skatt som ensidiga
fluktuationer i respektive valuta kan ha.
0®RWPMKLIXJÁVXVERWEOXMSRWI\TSRIVMRKȦ

&9)ZEPYXEOYVWƳȦ
9)ZEPYXEOYVWƳȦ
*0ZEPYXEOYVWƳȦ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȶȴ
Ȧȏ
ȦȉȦ

ȶȶ
ȶȮ
ȦȦȰ

Ȧ.RHMOEXMSRIR®VFEWIVEHT¯ERXEKERHIXEXXMRKEZEPYXEJPÁHIRLEVW®OVEXWWEQXJÁVI
motverkande prisjusteringar och andra liknande åtgärder.

Den finansiella transaktionsexponeringen i koncernen dvs. intern och
extern upplåning i utländsk valuta, hanteras centralt av Group Treasury. Group Treasury säkrar den finansiella transaktionsexponeringen
antingen genom valutaterminer eller genom att matcha in- och utflöden i samma valuta.

4QV®ORMRKWI\TSRIVMRK
När resultaten från utländska dotterbolag omräknas till SEK, uppstår
valutaexponering, vilket påverkar koncernens resultat när valutakurser
JPYOXYIVEV VIWYPXEXV®ORMRKIR4QV®ORMRKWI\TSRIVMRKT¯FEPERWV®Oningen uppstår vid omräkning av utländska dotterbolags nettotillgångar till SEK, vilket påverkar övrigt totalresultat.
Policy
Koncernens allmänna principer för hantering av omräkningsexponering är att omräkningsexponeringen bör minskas genom att matcha
XMPPK¯RKEVSGLWOYPHIVMWEQQEZEPYXSV+72(OERFIWPYXEEXXW®OVE
en del av, eller hela, den återstående omräkningsexponeringen och
eventuell säkring av omräkningsexponeringen ska uppfylla villkoren
JÁVW®OVMRKWVIHSZMWRMRKIRPMKX.+7
Kommentarer för året
Omräkningsexponering mäts som nettot av tillgångar och skulder i
en viss valuta. Vid årets slut har koncernen inte säkrat något av dess
omräkningsexponering.
*RJÁVWONYXRMRKYTT¯XIPPIVRIH¯XQIHȦ MZ®VHIXEZZEVNIZEPYXE
mot den svenska kronan skulle påverka koncernens resultat före
WOEXXQIHYRKIJ®VƳȦȴ Ȧȁ

*N+ÁVJEPPRE
+ÁVJEPPIXQIR
ej individuellt
nedskrivet
ȉȴȉHEKEV
ȴȦȰȉHEKEV
ȰȦȟȉHEKEV
2IV®RȟȉHEKEV
+ÁVJEPPIXSGL
individuellt
nedskrivet
ȉȴȉHEKEV
ȴȦȰȉHEKEV
ȰȦȟȉHEKEV
2IV®RȟȉHEKEV
Kollektivt nedskrivet
Summa

ȶȉȶȉ
Brutto Nedskrivet

ȶȉȦȟ
Brutto
Nedskrivet

ȏȴȉȟ

ȍȮ

ȍȶȶȍ

ȴ

ȟȁȮ
ȴȏȦ
Ȧȟȉ
ȰȍȦ

ȉ
ȉ
Ȧ
ȏȁ

ȦȦȟȶ
ȴȴȮ
Ȧȟȍ
Ȱȁȍ

Ȧ
ȉ
Ȧ
ȶȍ

Ȧȁ
ȏ
ȴ
ȮȮ
ȦȰ

Ȧ
ȉ
ȶ
ȁȉ
ȴȰȶ

Ȱ
ȴ
ȶ
Ȯȟ
–

ȉ
Ȧ
Ȧ
Ȯȟ
ȴȶȰ

ȰȍȟȰ

ȍȍȦ

ȮȮȶȏ

ȏȴȮ

7ÁVIPWIFIXMRKEHOVIHMXVMWO
7ÁVIPWIFIXMRKEHOVIHMXVMWO®VVMWOIREXXOYRHIVREMRXIYTTJ]PPIVWMRE
betalningsförpliktelser.
Policy
Koncernens policy för rörelsebetingad kreditrisk är att affärsområden,
divisioner och enskilda affärsenheter ansvarar för de affärsrisker som
genereras i deras respektive verksamheter. Den rörelsebetingade
kreditrisken mäts som totalsumman netto av fordringar på en kund.
Eftersom koncernens försäljning är fördelad på många kunder och
ingen enskild kund står för en betydande andel av koncernens affärsrisk sker bevakningen av affärskreditrisker främst på divisions- eller
affärsenhetsnivå. Varje affärsenhet måste ha en godkänd affärsriskpolicy. Dessa ska syfta till att bevara en hög kreditkvalitet i koncernens portföljer och därigenom skydda koncernens kort- och långsikXMKEPÁRWEQLIX7MWOIRFIHÁQWEPPXMHYXMJV¯REPPXMPPK®RKPMKMRJSVQEXMSR 
med beaktande av säkerheter, kreditegenskaper och övergripande
rådande marknadsförhållanden. När beslut fattas om kommersiell
kreditrisk, görs bedömning alltid utifrån en kombinerad riskbedömning snarare än av varje enskild riskfaktor som utvärderas.
Affärsenheterna fastställer förlustreserveringar som motsvarar
deras bedömning av förväntade kreditförluster avseende finansiella
tillgångar. Bedömningen av förväntade kreditförluster baseras på
olika metoder beroende på olika kreditexponeringar. För kundfordringar och kontraktstillgångar görs bedömningen av förväntade
kreditförluster på förväntad förlustgrad baserad på historisk standardstatistik, med framåtblickande analys separat beaktad. Avsättningen beräknas genom att den förväntade förlustnivån tillämpas på
de sammanslagna fordringarna. Dessutom gör koncernen en individuell bedömning för att säkerställa att tillräcklig nedskrivning görs för

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȦȟ
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fordringar med observerbara bevis på högre kreditrisk avseende specifika faktorer, såsom tecken på konkurs, officiellt känd insolvens etc.
Bedömning av förväntad kreditförlust av leasingfordringar sker
med hjälp av en ratingmodell. Klassificeringsmodellen beaktar kundens rating, landets politiska och kommersiella risk samt innehåller
en bedömning av landets rättssystem. Både externa kreditbyråers
VEXMRKSGLMRXIVRXYXZIGOPEHIVEXMRKQIXSHIVXMPP®QTEW2®XRMRKIREZ
förväntad kreditförlust beaktar verkligt värde på säkerheterna och
förseningen. Vid bedömningen tas även hänsyn till försäkringsgraden.
Framåtblickande analys, inklusive makroekonomiska faktorer som
påverkar olika kundsegment och geografiska områden, beaktas
WITEVEXJÁVHIF¯HEQSHIPPIVREWSQFIWOVMZWSZER SQHIXXEMRXI
FIEOXEXWMVEXMRKQSHIPPIRSGLRIHWOVMZRMRKWRMZ¯RNYWXIVEWJÁVEXX
återspegla identifierade förändringar för den specifika marknaden,
om nödvändigt.
Kommentarer för året
Kundfordringarna är hänförliga till ett stort antal kunder, spridda över
olika geografiska områden och återspeglar försäljningens fördelning.
En tydlig kreditpolicy tillämpas och det finns ingen större koncentration av kreditrisk, varför koncernen därmed bedömer kreditrisken som
begränsad. Vid årets slut redovisades kundfordringar uppgående till
Ȱȉȏȍ ȮȶȁȮIJXIVRIHWOVMZRMRKEVSQȍȍȦ ȏȴȮ+ÁVZ®RXEHIOVIHMXJÁVPYWXIVYTTKMGOXMPPȁȏ  ȍȮEZXSXEPEOYRHJSVHVMRKEVFVYXXS+ÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSRWIRSXȦȮ
0SRGIVRIRLEVIRMRXIVROYRHJMRERWMIVMRKWZIVOWEQLIX HIPEZ+MRERGMEPSPYXMSRWWSQIXXWXÁHZMHJÁVW®PNRMRKEZYXVYWXRMRK0VIHMXVMWO
vid kundfinansiering motverkas av att Epiroc Financial Solutions som
säkerhet för sin kreditportfölj huvudsakligen har återtaganderätter i
maskinerna. Affärsenheterna kan även till viss del överföra försäkring
EZEJJ®VWVMWOXMPPI\XIVREJÁVIXEK ZERPMKIRXMPPIXXI\TSVXOVIHMXJÁVIXEK
5IVȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉYTTKMGOOVIHMXTSVXJÁPNIRJÁVOYRHJMRERWMIVMRKWZIVOWEQLIXIRXMPPGMVOEȦȴȉȮ ȦȮȰȰFIWX¯IRHIEZȦȰ ȏȶWSQ
VIHSZMWEWWSQOYRHJSVHVMRKEVȴȮȁ ȍȦȍWSQVIHSZMWEWWSQJMRERWMIPPEPIEWMRKJSVHVMRKEVSGLȟȦȴ ȦȶȉȟWSQVIHSZMWEWWSQÁZVMKE
finansiella fordringar. Financial Solutions har även icke uppsägningsFEVESTIVEXMSRIPPEPIEWMRKEZXEPWSQYTTK¯VXMPPȏȶȴ ȍȰȶ7IWXZ®VHI
risken för operationella leasingavtal hanteras genom övervakning
av utrustning med support från kundcenter. Kundcentret gör en
kontinuerlig bedömning av värdet på den underliggande tillgången.
Det finns ingen betydande koncentration av kreditrisk i denna verkWEQLIX.RKIROYRHWX¯VJÁVQIV®Rȍ  ȍEZXSXEPEYXIWX¯IRHIJSVHVMRKEV(SVSREOVMWIRLEVMRXIR®QRZ®VXT¯ZIVOEXOVIHMXVMWOIR+ÁVQIV
MRJSVQEXMSRWIRSXȦȍSGLȶȶ

+MRERWMIPPOVIHMXVMWO
Kreditrisk för finansiella transaktioner är risken att koncernen ådrar sig
förluster avseende koncernens investeringar, bankmedel eller derivattransaktioner till följd av att motparter inte betalar. Den finansiella
kreditrisken mäts på olika sätt beroende på transaktionstypen.
Policy
Koncernens policy fastslår att diversifiering av kreditrisk bör vara
normen och att maximala exponeringslimiter ska fastställas för
ZEVNIJMRERWMIPPQSXTEVX QIHIXXQE\FIPSTTT¯2*0ȴȉȉȉTIV
QSXTEVX)IVMZEXXVERWEOXMSRIVOERIRHEWXWOIQIHQSXTEVXIVH®V
(&EZXEP (VIHMXYTTSVX&RRI\K®PPIV+MRERWMIPPEXVERWEOXMSRIVJ¯V
IRHEWXMRK¯WQIHQSXTEVXIVWSQLEVIXXZMWWXOVIHMXFIX]K MRXIYRHIV
&ȴ&&)IRMRZIWXIVMRKWTSPMG]WSQJEWXWX®PPIVVEQEVREJÁVMRZIWteringar av koncernens överskottslikviditet ska beakta ovanstående
punkter. Enligt policyn ska säkerhet alltid prioriteras framför syftet att
maximera avkastning.
Kommentarer för året
Vid mätning av kreditrisk på likvida medel tillämpar koncernen den
EPPQ®RREQSHIPPIRJÁVRIHWOVMZRMRK1ÁTXMHIVREPMKKIVP¯RKXYRHIVȦȶ
månader och motparterna är stabila banker med hög rating. Beräkningar baserade på bankernas sannolikhet för obestånd ger en förZ®RXEHJÁVPYWXWSQ®VMQQEXIVMIPPMEPPEEWTIOXIV:MH¯VIXWWPYXȶȉȶȉ
uppgick den beräknade kreditrisken på derivat, med beaktande av
EOXYIPPXQEVOREHWZ®VHISGLW®OIVLIXIVXMPPȰȉ ȏȏ.XEFIPPIRRIHER
visas det redovisade värdet av koncernens derivat.

Ȧȶȉ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

9XIWX¯IRHIHIVMZEXMRWXVYQIRXZIVOPMKXZ®VHI

7®RXIW[ETTEV
Tillgångar
Skulder
Valutaterminskontrakt
Tillgångar
Skulder

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

–
–

ȶ
–

ȦȰȮ
ȍȰ

ȟȟ
Ȯȏ

Inga finansiella tillgångar eller skulder nettoredovisas i balansräkningen. Derivatinstrument omfattas av kvittningsavtal och verkligt
värde på derivat som inte nettoredovisas i balansräkningen uppgick
XMPPȦȰȮ ȦȉȦJÁVXMPPK¯RKEVSGLȍȰ ȮȏJÁVWOYPHIV.XEFIPPIRRIHERZMWEW
de derivat som omfattas av kvittningsavtal.
Utestående nettoposition för derivatinstrument

ȶȉȶȉ

Tillgångar
Derivat
Skulder
Derivat

Brutto

NettoNetto i
redovisas
balansi balansV®ORMRKIR V®ORMRKIR

Kvittningsavtal

CSA

Nettoposition

ȦȰȮ

–

ȦȰȮ

ȍȰ

ȍȦ

Ȱȉ

ȍȰ

–

ȍȰ

ȍȰ

ȉ

ȉ

ZVMKEQEVOREHWSGLTVMWVMWOIV
7¯ZEVYTVMWVMWO®VVMWOIREXXOSWXREHIRJÁVHMVIOXESGLMRHMVIOXEQEXIrial kan stiga på grund av en prisökning på underliggande råvaror på
de globala marknaderna. Koncernen är direkt och indirekt exponerad
för fluktuationer i råvarupriser. Kostnadsökningar på råvaror och komponenter sammanfaller ofta med hög efterfrågan från slutkunder
och uppvägs av ökad försäljning till kunder inom gruvnäringen samt
högre marknadspriser. Koncernen säkrar därför inte råvaruprisrisker.
:IVOPMKXZ®VHIT¯JMRERWMIPPEMRWXVYQIRX
I koncernens balansräkning redovisas finansiella instrument till
verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Det verkliga värdet
fastställs enligt en hierarki för verkligt värde. Nivåerna i hierarkin ska
återspegla i vilken omfattning verkligt värde bygger på observerbar
marknadsdata eller egna antaganden.
• 3MZ¯Ȧ3SXIVEHI SNYWXIVEHITVMWIVT¯EOXMZEQEVOREHIVJÁVMHIRtiska tillgångar och skulder.
• 3MZ¯ȶ)EXEERRER®RRSXIVEHITVMWIVWSQMRK¯VM3MZ¯ȦWSQ®V
observerbar för tillgångar och skulder, antingen direkt eller indirekt,
till exempel marknadsräntor eller avkastningskurvor.
• 3MZ¯ȴ'EWIVEHT¯IRZ®VHIVMRKWQSHIPPH®VFIX]HERHIMRHEXEF]Kger på icke observerbar marknadsdata.
Värderingsmetoder
• :EPYXEXIVQMRWOSRXVEOX:IVOPMKXZ®VHIFIV®OREWYXMJV¯RV¯HERHI
marknadsräntor och nuvärde av framtida kassaflöden.
• 7®RXIW[ETTEV:IVOPMKXZ®VHIFEWIVEWT¯QEVOREHWV®RXSVSGL
nuvärde av framtida kassaflöden.
• 7®RXIF®VERHIWOYPHIV:IVOPMKXZ®VHIFIV®OREWFEWIVEXT¯QEVOnadsräntor och nuvärde av framtida kassaflöden.
• +MRERWMIPPEPIEWMRKEZXEPSGLÁZVMKEJMRERWMIPPEJSVHVMRKEV:IVOPMKX
värde beräknas baserat på marknadsräntor och nuvärde av framtida
kassaflöden.
Koncernens finansiella instrument uppdelade i nivåer
'IV®ORMRKEVEZZIVOPMKXZ®VHI®VFEWIVEHIT¯RMZ¯ȦJÁVSFPMKEXMSRIV
SGLT¯RMZ¯ȶJÁVÁZVMKEJMRERWMIPPEMRWXVYQIRXMLMIVEVOMRJÁVZIVOPMKX
Z®VHI.N®QJÁVIPWIQIHȶȉȦȟLEVMRKEÁZIVJÁVMRKEVKNSVXWQIPPERSPMOE
nivåer i hierarkin för verkligt värde och inga betydande förändringar
har gjorts gällande värderingstekniker, varken för använd data eller
antaganden. Det redovisade värdet för koncernens finansiella instrument motsvarar verkligt värde i alla kategorier förutom för upplåning.
IRSXȶȦJÁVQIVMRJSVQEXMSRSQOSRGIVRIRWYTTP¯RMRK
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:EPYXEOYVWIVWSQERZ®RXWMHIJMRERWMIPPEVETTSVXIVRE
Balansdagens kurs

Australien
Kanada
Kina
EU
(LMPI
Sydafrika
USA

Genomsnittlig kurs

:®VHI

Valutakod

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Ȧ
Ȧ
Ȧ
Ȧ
Ȧȉȉȉ
Ȧ
Ȧ

AUD
(&)
(3=
*97
(15
>&7
USD

ȰȶȮ
Ȱȏȉ
Ȧȶȍ
Ȧȉȉȏ
ȦȦȏȰ
ȉȍȰ
ȁȦȟ

ȰȍȦ
ȮȦȶ
Ȧȴȴ
Ȧȉȏȴ
ȦȶȏȰ
ȉȰȮ
ȟȴȦ

Ȱȴȏ
Ȱȁȏ
Ȧȴȴ
Ȧȉȏȁ
ȦȦȰȴ
ȉȍȰ
ȟȦȁ

ȰȍȰ
ȮȦȉ
ȦȴȮ
ȦȉȍȰ
ȦȴȴȦ
ȉȰȍ
ȟȏȶ

ȶȟƱ3®VWX¯IRHI
8VERWEOXMSRIVQIHR®VWX¯IRHI
Närstående definieras som de dotterföretag som ingår i Epirockoncernen och företag där närstående fysiska personer har ett bestämmande,
ett gemensamt bestämmande eller betydande inflytande. Närstående
inkluderar även transaktioner med intresseföretag och joint ventures.
Närstående personer inkluderar styrelsemedlemmar, personer i
ledande befattningar samt nära familjemedlemmar till sådana.
.RKIRWX]VIPWIPIHEQSXPIHERHIFIJEXXRMRKWLEZEVIIPPIVEOXMI®KEVILEV
M ZEVMXTEVXMIRXVERWEOXMSRQIHJÁVIXEKIXT¯SWIHZERPMKEZMPPOSVIPPIV
varit ovanligt till sin karaktär, eller
MMWSQ®VEZFIX]HIPWIIPPIVLEJXFIX]HIPWIJÁVZIVOWEQLIXIRWSQ
helhet under innevarande eller närmast föregående räkenskapsår,
eller under något föregående räkenskapsår, och som i något hänseende kan anses som utestående på något sätt eller ej fullgjort.
.RJSVQEXMSRSQMRRILEZMHSXXIVJÁVIXEK¯XIVJMRRWMRSX&Ȧȟ0SRGIVRIR
LEVXVERWEOXMSRIVQIHR®VWX¯IRHIVIHSZMWEHIMRSXȏH®VOSRGIVRMRterna intäkter utgör en mindre del av de totala intäkterna som preWIRXIVEWMRSXIR2SHIVFSPEKIXWMRX®OXIVT¯Ȧȁȴ ȦȰȴFIWX¯VJV®QWX
av utdebitering av centralt uppkomna administrationskostnader.
Information om ersättningar och övriga förmåner för nyckelpersoRIVJMRRWMcRSXȍSGLMFSPEKWWX]VRMRKWVETTSVXIR&PPEXVERWEOXMSRIV
inom koncernen sker på allmänna och kommersiella villkor och till
marknadspris.

8VERWEOXMSRIVQIHMRXVIWWIJÁVIXEKSGLNSMRXZIRXYVIW
Koncernen sålde olika produkter och köpte varor genom vissa intressebolag och joint ventures på generellt sett samma villkor som de
som rådde med icke närstående parter.
Följande tabell sammanfattar koncernens transaktioner med närstående parter med dess intresseföretag och joint ventures.
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Intäkter
Inköp av varor
Inköp av tjänster

ȦȦ
ȦȦȏ
ȉ

ȟ
Ȧȉȟ
ȉ

Vid årets slut:
Fordringar
Leverantörsskulder

ȟ
Ȧȉ

Ȧȴ
Ȧȁ

ȴȉƱ-®RHIPWIVIJXIV
VETTSVXTIVMSHIR
)IRȶȶHIGIQFIVEZXEPEHI*TMVSGEXXJÁVZ®VZE2MRI75IXXQNYO
varuföretag specialiserat i att öka produktiviteten för gruvor genom
att integrera planering, utförande och analys. Förvärvet förväntas
att bli genomfört efter myndigheternas godkännande under första
LEPZ¯VIXcȶȉȶȦ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȶȦ

MODE RBOL AG ETS FINANSIE LL A R APPORTE R

Moderbolagets finansiella rapporter
Resultaträkning
ȦNERYEVMȴȦHIGIQFIV
MSEK

Administrationskostnader
Marknadsföringskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
7ÁVIPWIVIWYPXEX
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Not

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

&ȶ

&ȏ
&ȏ

ȶȦȉ
ȦȰ
Ȧȁȴ
ȰȮ
ȦȦȉ
ȰȦ
Ȯȁ

ȶȍȁ
Ȧȁ
ȦȰȴ
ȍȏ
ȦȰȮ
ȏȍ
ȍȁ

ȦȶȮ

Ȧȁȉ

&ȍ

ȴȏȰȴ

ȴȁȁȮ

ȴȴȴȰ

ȴȮȉȮ

&ȴ
&ȴ

7IWYPXEXIJXIVJMRERWMIPPETSWXIV
Bokslutsdispositioner
7IWYPXEXJÁVIWOEXX
Inkomstskatt
VIXWVIWYPXEX

&Ȱ

Ȯȉȶ

ȮȮȶ

ȶȰȴȏ

ȶȟȴȍ

Rapport över totalresultat
ȦNERYEVMȴȦHIGIQFIV
MSEK

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Årets resultat

ȶȰȴȏ

ȶȟȴȍ

VIXWXSXEPVIWYPXEX

ȶȰȴȏ

ȶȟȴȍ

Ȧȶȶ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

MODE RBOL AG ETS FINANSIE LL A R APPORTE R

Balansräkning
MSEK

Not

ȴȦHIGȶȉȶȉ

ȴȦHIGȶȉȦȟ

Ȧ
Ȯ

Ȧ
ȁ

ȦȦ
ȏȰȉȶȦ
ȁȉȶȦ

Ȧȴ
ȏȍȟȏȦ
Ȱȉȍȴ

ȍȏȉȰȦ

ȍȶȉȦȰ

–
ȍȶȴȟ
ȉ

ȴȴ
ȍȉȮȦ
ȶ

ȍȶȴȟ

ȍȦȉȰ

ȍȟȴȉȉ

ȍȮȦȶȶ

*KIXOETMXEP
Aktiekapital
Reservfond

ȍȉȉ
ȴ

ȍȉȉ
ȴ

YQQEFYRHIXIKIXOETMXEP

ȍȉȴ

ȍȉȴ

ȏȮȮȰȴ
ȶȰȴȏ

ȏȮȴȏȶ
ȶȟȴȍ

8MPPK¯RKEV
&RP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
- Uppskjutna skattefordringar
- Andelar i koncernföretag
- Övriga finansiella tillgångar

&Ȯ
&ȁ&Ȧȁ
&ȟ

YQQEERP®KKRMRKWXMPPK¯RKEV
4QW®XXRMRKWXMPPK¯RKEV
Skattefordringar
Övriga fordringar
Likvida medel

&Ȧȉ

YQQESQW®XXRMRKWXMPPK¯RKEV

YQQEXMPPK¯RKEV
*KIXOETMXEPSGLWOYPHIV

Balanserade vinstmedel
Årets resultat
YQQEJVMXXIKIXOETMXEP

ȍȉȴȟȮ

ȍȉȶȮȮ

YQQEIKIXOETMXEP

ȍȉȟȉȉ

ȍȉȮȁȉ

ȶȴ
ȦȮȁ

Ȧȍ
ȶȉȦ

ȶȉȦ

ȶȦȰ

&ZW®XXRMRKEV
Pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar

&Ȧȶ
&Ȧȴ

YQQEEZW®XXRMRKEV
OYPHIV
1¯RKJVMWXMKEWOYPHIV
Räntebärande skulder

&Ȧȏ

YQQEP¯RKJVMWXMKEWOYPHIV
0SVXJVMWXMKEWOYPHIV
Skatteskulder
Övriga skulder
YQQEOSVXJVMWXMKEWOYPHIV

YQQEIKIXOETMXEPSGLWOYPHIV

&Ȧȍ

ȮȟȁȮ

Ȱȉȶȟ

ȮȟȁȮ

Ȱȉȶȟ

Ȧȏȁ
Ȱȏ

–
ȟȮ

ȶȦȶ

ȟȮ

ȍȟȴȉȉ

ȍȮȦȶȶ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȶȴ
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Förändring av eget kapital
ȶȉȶȉ

7IWIVZJSRH

'EPERWIVEHI
ZMRWXQIHIPMROPYWMZI
¯VIXWVIWYPXEX

YQQE

ȍȉȉ
–
–
–

ȴ
–
–
–

ȍȉȶȮȮ
ȶȰȴȏ
ȶȁȟȶ
ȴȮȉ

ȍȉȮȁȉ
ȶȰȴȏ
ȶȁȟȶ
ȴȮȉ

–
–

–
–

–
–

ȶȰ
Ȧȁ

ȶȰ
Ȧȁ

Ȧȶȉȍȟȶȏȏȟȉ

ȍȉȉ

ȴ

ȍȉȴȟȮ

ȍȉȟȉȉ

YQQE

&RXEPYXIWX¯IRHI
EOXMIV

&OXMIOETMXEP

:MH¯VIXWFÁVNER
Årets totalresultat
Utdelning
Avyttring av A-aktier
&OXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEV
VIKPIVEHIcQIHcIKIXOETMXEPMRWXVYQIRX
- årets kostnader
- utnyttjande av optioner

Ȧȶȉȶȟȍȶȉȶȏ
–
–
ȶȟȮȶȏȰȰ

:MH¯VIXWWPYX

MSEK

ȶȉȦȟ

MSEK

:MH¯VIXWFÁVNER
Årets totalresultat
Utdelning
Förvärv av A-aktier
Avyttring av A-aktier
&OXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEV
VIKPIVEHIcQIHcIKIXOETMXEPMRWXVYQIRX
- årets kostnader
- utnyttjande av optioner
:MH¯VIXWWPYX
IRSX&ȦȦJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR

Ȧȶȏ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

&RXEPYXIWX¯IRHI
EOXMIV

&OXMIOETMXEP

7IWIVZJSRH

'EPERWIVEHI
ZMRWXQIHIPMROPYWMZI
¯VIXWVIWYPXEX

ȦȦȟȟȮȏȰȁȶȰ
–
–
Ȧȍȉȉȉȉȉ
ȏȮȉȍȦȟȁ

ȍȉȉ
–
–
–
–

ȴ
–
–
–
–

ȏȟȍȍȴ
ȶȟȴȍ
ȶȍȶȴ
Ȧȴȏ
ȏȮȏ

ȍȉȉȍȰ
ȶȟȴȍ
ȶȍȶȴ
Ȧȴȏ
ȏȮȏ

–
–

–
–

–
–

ȟ
ȴȮ

ȟ
ȴȮ

Ȧȶȉȶȟȍȶȉȶȏ

ȍȉȉ

ȴ

ȍȉȶȮȮ

ȍȉȮȁȉ

MODE RBOL AG ETS FINANSIE LL A R APPORTE R

Kassaflödesanalys
ȦNERYEVMȴȦHIGIQFIV
MSEK

Not

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȦȦȉ

ȦȰȮ

ȶ
ȟȉ

ȶ
Ȧȍȴ

Ȧȟȁ

ȴȦȁ

+MRERWRIXXSIVL¯PPIXFIXEPEX
Erhållna koncernbidrag
Betald skatt

ȦȮ
ȴȁȁȮ
ȍȦȮ

ȁ
ȏȏȶȏ
ȁȁȟ

0EWWEJPÁHIJÁVIJÁV®RHVMRKEZVÁVIPWIOETMXEP

ȴȦȍȍ

ȴȶȉȟ

+ÁV®RHVMRKEZ
Rörelsefordringar
Rörelseskulder

ȰȰȰ
ȴȟ

ȟȮȁ
ȏȏ

0EWWEJPÁHIJV¯RHIRPÁTERHIZIVOWEQLIXIR
Rörelseresultat
Justering för:
Av- och nedskrivningar
Realisationsresultat och övriga ej kassaflödespåverkande poster
0EWWEQ®WWMKXVÁVIPWIÁZIVWOSXXYRHIVWOSXX

+ÁV®RHVMRKEZVÁVIPWIOETMXEP

ȰȶȮ

Ȧȉȶȶ

ȶȍȶȁ

ȶȦȁȮ

0EWWEJPÁHIJV¯RMRZIWXIVMRKWZIVOWEQLIXIR
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
XIVFIXEPRMRKEVMRZIWXIVMRKEVMJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEV

ȉ
ȉ
ȍ
ȶȉȉȉ

ȶ
Ȧ
–
–

3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RJMRERWMIVMRKWZIVOWEQLIXIR

ȶȉȉȍ

ȴ

0EWWEJPÁHIJV¯RJMRERWMIVMRKWZIVOWEQLIXIR
Betald utdelning
Återköp och avyttringar av egna aktier
Förändring av räntebärande skulder

ȶȁȟȶ
ȴȮȉ
ȦȟȟȮ

ȶȍȶȴ
ȴȏȉ
–

ȍȶȍ

ȶȦȁȴ

VIXWRIXXSOEWWEJPÁHI

ȶ

Ȧ

Likvida medel vid årets början
Årets nettokassaflöde

ȶ
ȶ

Ȧ
Ȧ

ȉ

ȶ

3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RHIRPÁTERHIZIVOWEQLIXIR

3IXXSOEWWEJPÁHIJV¯RJMRERWMIVMRKWZIVOWEQLIXIR

1MOZMHEQIHIPZMH¯VIXWWPYX

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȶȍ
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&ȦƱ:®WIRXPMKEVIHSZMWRMRKWTVMRGMTIV
Epiroc AB är Moderbolag i Epiroc-koncernen och har sitt huvudkontor
i Nacka, Sverige. Epiroc AB har upprättat sin årsredovisning enligt
¯VWVIHSZMWRMRKWPEKIRSGLVIOSQQIRHEXMSR7+7ȶƹ7IHSZMWRMRK
JÁVNYVMHMWOETIVWSRIVƹRIHEROEPPEHƹ7+7ȶƹWSQYXJ®VHEXWEZ7¯HIX
JÁVJMRERWMIPPVETTSVXIVMRK.IRPMKLIXQIH7+7ȶWOEQSHIVFSPEK
vars finansiella rapporter för koncernen följer International Financial
Reporting Standards (IFRS), godkända av EU, tillämpa IFRS i den mån
dessa redovisningsprinciper överensstämmer med den svenska
årsredovisningslagen och kan tillämpa de undantag från IFRS som
JEWXWX®PPWM7+7ȶQIHL®RW]RXMPPWZIRWOVIHSZMWRMRKWIPPIVWOEXXIlagstiftning. De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor
(SEK) som är Epiroc AB:s redovisningsvaluta. Såvida inte annat anges
presenteras beloppen i miljoner svenska kronor (MSEK).
Moderbolagets redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent
på alla perioder, såvida inte annat anges. En närmare beskrivning av
XMPP®QTEHIVIHSZMWRMRKWTVMRGMTIV¯XIVJMRRWMRSXȦXMPPOSRGIVRIRWOSRcernredovisning. Beskrivningar enligt nedan har begränsats till förekommande avvikelser. För viktiga uppskattningar och bedömningar,
WIWMHERȟȦ
Dotterföretag
Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Redovisat värde för andelar i koncernföretag
TVÁZEWJÁVRIHWOVMZRMRKWFILSZMIRPMKLIXQIH.&ȴȰ3IHWOVMZRMRKEV
Se även koncernens redovisningsprinciper, Nedskrivningar av finanWMIPPEXMPPK¯RKEVJÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSR8VERWEOXMSRWOSWXREHIV
som uppkommer i samband med ett rörelseförvärv redovisas av
moderbolaget som del av förvärvskostnaderna och kostnadsförs
därmed inte.
Leasingavtal
Moderbolaget redovisar leasingavtal enligt undantagsregeln för IFRS
ȦȰM7+7ȶZMPOIXMRXIMRRIF®VR¯KSRJÁV®RHVMRKN®QJÁVXQIHJÁVIK¯IRHI¯V ȶȉȦȟ.QSHIVFSPEKIXVIHSZMWEWWEQXPMKEPIEWMRKEZXEPWSQ
operationella leasingavtal.
Ersättningar till anställda
Förmånsbestämda planer
I Moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsFIWX®QHETPERIV®RHIWSQERKIWM.&Ȧȟ2SHIVFSPEKIXJÁPNIV

8V]KKERHIPEKIRWFIWX®QQIPWIVSGL+MRERWMRWTIOXMSRIRWJÁVIWOVMJXIV)IZMOXMKEWXIWOMPPREHIVREN®QJÁVXQIHVIKPIVREM.&ȦȟK®PPIV
främst hur diskonteringsräntan fastställs samt att beräkning av den
förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan
antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster
och förluster redovisas i resultatet då de uppstår.
Aktierelaterade ersättningar
Aktierelaterade ersättningar som moderbolaget har erbjudit anställda
i moderbolaget har redovisats enligt de principer som beskrivs i not
ȦXMPPOSRGIVRIRWOSRGIVRVIHSZMWRMRK)IEOXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEV
som moderbolaget har tilldelat anställda i dotterföretag redovisas
inte som personalkostnad i moderbolaget utan i stället mot andelar
i koncernföretag. Denna intjänandekostnad redovisas över samma
period som i koncernen och med en motsvarande ökning i eget kapital för ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument och som
en förändring av skulder för ersättningar som regleras med kontanter.
Finansiella garantier
Finansiella garantier som moderbolaget har ställt till förmån för dotterföretag värderas inte till verkligt värde. De redovisas som eventualförpliktelser, såvida det inte blir sannolikt att garantierna kommer att
leda till betalningar. I sådana fall redovisas en avsättning.
Finansiella instrument
2SHIVFSPEKIXXMPP®QTEVYRHERXEKWVIKIPREZWIIRHI.+7ȟƹ+MRERWMIPPEMRWXVYQIRXƹIRPMKX7+7ȶZMPOIXMRRIF®VEXXWEQXPMKEJMRERWMIPPE
instrument redovisas enligt en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt ÅRL. Förutom för förlustreservering av finansiella
XMPPK¯RKEVH®VTVMRGMTIVREJÁVJÁVZ®RXEHIOVIHMXJÁVPYWXIVIRPMKX.+7ȟ
tillämpas. Moderbolaget tillämpar inte säkringsredovisning.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
I Sverige är koncernbidrag avdragsgilla, till skillnad från aktieägartillskott. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelar i
koncernföretag och prövas för nedskrivningsbehov.

&ȶƱ&RWX®PPHETIVWSREPOSWXREHIVWEQXIVW®XXRMRKXMPPVIZMWSVIV
Medelantal anställda
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

ȶȶ

Ȧȟ

ȏȦ

ȶȏ

ȶȉ

ȏȏ

ȴȦHIGIQFIV
ȶȉȶȉ

ȴȦHIGIQFIV
ȶȉȦȟ

ȏȏ
ȦȮ

ȴȁ
ȦȮ

Sverige
Andel kvinnor i Epirocs styrelse och ledning , %

X]VIPWII\OPYWMZIJEGOPMKEJÁVIXV®HEVI
Koncernledning
Löner och andra ersättningar
ȶȉȦȟȦ

ȶȉȶȉ
Styrelsen och ledande
befattningshavareȶ

Sverige
varav tantiemȶ

ȍȦ
ȏ

Övriga anställda

ȶȶ

Styrelsen och ledande
befattningshavareȶ

Ȱȍ
Ȱ

Övriga anställda

ȴȍ

Ȧ0SWXREHIVJÁVEOXMIVIPEXIVEHIIVW®XXRMRKEVMRK¯VMRXIMFIPSTTIRJÁVȶȉȦȟ
ȶ.RRIJEXXEVȁ

ȮWX]VIPWIQIHPIQQEVWSQIVL¯PPIVEVZSHIRJV¯R*TMVSG&'WEQX:)SGLOSRGIVRGLIJSGLȍ ȍTIVWSRIVMOSRGIVRPIHRMRKIRWSQ®VERWX®PPHEEZSGLYTTF®V
lön och andra ersättningar från bolaget.

ȴ&ZWIVVÁVPMKIVW®XXRMRKMRXN®REHȶȉȶȉWSQYXFIXEPEWȶȉȶȦ

ȦȶȰ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ
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+ÁVMRJSVQEXMSRSQIVW®XXRMRKEVXMPPWX]VIPWIPIHEQÁXIV:)SGLOSRGIVRGLIJWEQXÁZVMKEQIHPIQQEVMOSRGIVRPIHRMRKIRWIRSXȍMOSRcernredovisningen.

&ȏƱ+MRERWMIPPEMRX®OXIV
SGLcOSWXREHIV

Pensioner och andra sociala kostnader

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȟ
ȍ
ȴȴ

Tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Ränteintäkter
– fordringar på koncernföretag
– övriga

ȰȦ
ȉ

ȏȍ
-

ȏȰ

ȏȮ

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden

ȰȦ

ȏȍ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

:EPYXEZMRWXRIXXS
Finansiella intäkter

ȉ
ȰȦ

ȏȍ

Skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Räntekostnader
– räntebärande skulder
– skulder till koncernföretag
– övriga

Ȯȁ
ȉ
ȉ

ȍȁ
ȉ
ȉ

Räntekostnad enligt effektivräntemetoden

Ȯȁ

ȍȁ

Finansiella kostnader

Ȯȁ

ȍȁ

Finansnetto

ȦȮ

Ȧȴ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Avtalsenliga pensioner till
WX]VIPWIPIHEQÁXIVSGLOSRGIVRPIHRMRK
Avtalsenliga pensioner till övriga anställda
Övriga sociala avgifter

ȁ
ȟ
ȶȟ

Summa
Ersättning till revisorer
Deloitte
– revisionsarvode
– andra revisionstjänster än
revisionsuppdraget
– övriga tjänster

ȴ

ȴ

Ȧ
ȉ

Ȧ
ȉ

Summa

ȏ

ȏ

Revisionsarvode avser revision av de finansiella rapporterna och
V®OIRWOETIVRE+ÁVQSHIVFSPEKIXMRRIJEXXEVHIXXE®ZIRWX]VIPWIR
SGL:)WSGLOSRGIVRGLIJIRWJÁVZEPXRMRKEZZIVOWEQLIXIR
&RHVEVIZMWMSRWXN®RWXIV®RVIZMWMSRWYTTHVEKIXEZWIVXMPPI\IQTIP
GSQJSVXPIXXIVWSGLFIWX]VOERHIVETTSVXQIHFIKV®RWEHW®OIVLIXSQ
Epirocs hållbarhetsredovisning.
ZVMKEXN®RWXIVYXKÁVWLYZYHWEOPMKIREZOSRWYPXXN®RWXIV:MH¯VWWX®QQERȶȉȶȉZEPHIW)IPSMXXIXMPPOSRGIVRIRWVIZMWSVJVEQXMPP¯VWWX®QQERȶȉȶȦ

&ȴƱ ZVMKEVÁVIPWIMRX®OXIVSGL
VÁVIPWIOSWXREHIV

&ȍƱ'SOWPYXWHMWTSWMXMSRIV
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Lämnade koncernbidrag
Erhållna koncernbidrag

ȦȮ
ȴȏȁȉ

ȟȦ
ȴȟȮȁ

Summa

ȴȏȰȴ

ȴȁȁȮ

&ȰƱ.ROSQWXWOEXX

Övriga rörelseintäkter
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Koncerngemensamma tjänsterȦ
:EPYXEOYVWHMJJIVIRWIVRIXXS
Övriga rörelseintäkter

Ȧȁȴ
–
–

ȦȰȶ
ȉ
Ȧ

Summa

Ȧȁȴ

ȦȰȴ

Övriga rörelsekostnader
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Koncerngemensamma tjänster ȶ
:EPYXEOYVWHMJJIVIRWIVRIXXS
Övriga rörelsekostnader ȴ

ȍȍ
ȏ
ȁ

Ȱȉ
–
Ȱ

Summa

ȰȮ

ȍȏ

Ȧ
ȶ
ȴ

Intäkter avser tjänster för gemensamma koncernfunktioner i moderbolaget.
Kostnader avser tjänster för gemensamma koncernfunktioner i Epiroc Rock Drills AB.
Övriga rörelsekostnader avser engångskostnader på grund av uppdelningen av
Atlas Copco koncernen,

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Ȯȉȉ
ȶ

ȮȁȦ
ȟ

Summa

Ȯȉȶ

ȮȮȶ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȴȴȴȰ
ȶȦȏ
ȮȦȏ

ȴȮȉȮ
ȶȦȏ
Ȯȟȴ

Ȯ
ȶȉ
Ȧ
ȉ

Ȯ
ȶȍ
ȴ
ȉ

Ȯȉȶ

ȮȮȶ

ȶȦȉ

ȶȉȁ

Resultat före skatt
Svensk inkomstskatt i %
Inkomstskatt baserad på resultat före skatt
Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Justeringar från tidigare år
Förändring i skattesats, uppskjuten skatt
Summa
Effektiv skatt i %

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȶȮ
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&ȮƱ9TTWONYXREWOEXXIJSVHVMRKEVSGLWOEXXIWOYPHIV
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisade i balansräkningen härrör till följande:
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Tillgångar

Skulder

Netto

Tillgångar

Skulder

Netto

Ȯ
ȏ

–
–

Ȯ
ȏ

ȟ
ȏ

–
–

ȟ
ȏ

ȦȦ

–

ȦȦ

Ȧȴ

–

Ȧȴ

Pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Uppskjutna skattefordringar/-skulder, netto

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

:MH¯VIXWFÁVNERRIXXS
Redovisat i årets resultat

Ȧȴ
ȶ

ȏ
ȟ

Vid årets slut, netto

ȦȦ

Ȧȴ

&ȁƱ&RHIPEVMOSRGIVRJÁVIXEK

&ȦȉƱ ZVMKEJSVHVMRKEV

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Ackumulerade anskaffningsvärden
:MH¯VIXWFÁVNER
Aktieägartillskott

ȏȍȟȏȦ
ȁȉ

ȏȍȮȮȰ
ȦȰȍ

Vid årets slut

ȏȰȉȶȦ

ȏȍȟȏȦ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Fordringar på koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

ȍȶȉȟ
ȶ

ȍȉȏȰ
ȉ

ȶȁ

ȶȍ

Vid årets slut

ȍȶȴȟ

ȍȉȮȦ

+ÁV]XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSREZWIIRHIOSRGIVRJÁVIXEKWIRSX&ȦȁSGL
&Ȧȟ

&ȟƱ ZVMKEJMRERWMIPPEXMPPK¯RKEV

&ȦȦƱ*KIXOETMXEP

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Fordringar på koncernföretag
Kapitalförsäkringar

ȁȉȉȏ
ȦȮ

Ȱȉȏȶ
ȦȦ

Vid årets slut

ȁȉȶȦ

Ȱȉȍȴ

Kapitalförsäkringar avser avgiftsbestämda pensionsplaner och ställs
WSQW®OIVLIXXMPPJÁVQ¯RWXEKEVIR WIRSX&ȦȶSGL&ȦȮ

Ȧȶȁ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

IRSXȶȉMOSRGIVRVIHSZMWRMRKIRJÁVMRJSVQEXMSRSQEOXMIXVERWEOXMSRIVJÁVIWPEKIRYXHIPRMRKȶȉȶȉSGLQERHEXKSHO®RHEEZ¯VWWX®QQER
Moderbolagets egna kapital innefattar reservfond som är en del av
bundet eget kapital och är inte utdelningsbar.
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&ȦȶƱ5IRWMSRIVSGLPMORERHIJÁVTPMOXIPWIV
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Avgiftsbestämda
pensionsplaner

Förmånsbestämda
pensionsplaner

:MH¯VIXWFÁVNER
Avsättningar

ȦȦ
Ȱ

ȏ
ȶ

Vid årets slut

ȦȮ

Ȱ

2SHIVFSPEKIXLEVOETMXEPJÁVW®OVMRKEVT¯ȦȮ ȦȦL®RJÁVPMKEXMPPEZKMJXWbestämda pensionsplaner. Försäkringarna redovisas som övriga
finansiella tillgångar och ställs som säkerhet till förmånstagaren.

Summa

Avgiftsbestämda
pensionsplaner

Förmånsbestämda
pensionsplaner

Summa

Ȧȍ
ȁ

ȏ
Ȯ

ȶ
ȶ

Ȱ
ȟ

ȶȴ

ȦȦ

ȏ

Ȧȍ

Beskrivning av förmånsbestämda pensionsplaner
2SHIVFSPEKIXLEVIRJÁVQ¯RWFIWX®QHTIRWMSRWTPER.85TPERIR
är en slutlönebaserad pensionsplan som omfattar huvuddelen av
XN®RWXIQ®RRIRM*TMVSG&'SGLJÁVQ¯RIVREXV]KKEWKIRSQIRTIRsionsstiftelse.

ȶȉȶȉ

Redovisade belopp för
förmånsbestämda förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Nuvärdet för nettoförpliktelser
Ej redovisade överskott
Nettobelopp redovisat i balansräkningen

ȶȉȦȟ

Fonderade
pensionsplaner

Ofonderade
pensionsplaner

–
–
–
–
–

Ȱ
Ȱ
ȉ
Ȱ

Summa

Fonderade
pensionsplaner

Ofonderade
pensionsplaner

Summa

Ȱ
Ȱ
ȉ
Ȱ

–
–
–
–
–

ȏ
–
ȏ
ȉ
ȏ

ȏ
–
ȏ
ȉ
ȏ

Förändring av redovisade belopp för förmånsbestämda förpliktelser
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Fonderade
pensionsplaner

Ofonderade
pensionsplaner

Summa

Fonderade
pensionsplaner

Ofonderade
pensionsplaner

Summa

Förmånsbestämda förpliktelser
vid årets början
Kostnader för pensioner
intjänade under året
Räntekostnader

–

ȏ

ȏ

–

ȶ

ȶ

–
–

ȶ
ȉ

ȶ
ȉ

–
–

ȶ
ȉ

ȶ
ȉ

Förmånsbestämda förpliktelser
vid årets slut

–

Ȱ

Ȱ

–

ȏ

ȏ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Pensioner i egen regi

0SWXREHIVI\OPV®RXE

ȶ

ȶ

Summa

ȶ

ȶ

Pensionering genom försäkring
Kostnader för pensioner intjänade under året

Ȯ

Ȯ

Summa

Ȯ

Ȯ

Nettokostnader för pensioner, exkl. skatter

ȟ

ȟ

Särskild löneskatt på pensionskostnader
Summa

ȏ

ȏ

Ȧȴ

Ȧȴ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȶȟ
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&ȦȴƱ ZVMKEEZW®XXRMRKEV
:MH¯VIXWFÁVNER
Under året
- gjorda avsättningar
YXR]XXNEHIEZW®XXRMRKEV
Vid årets slut

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȶȉȦ

ȦȰȦ

Ȯȁ
ȦȉȦ

Ȧȁȟ
Ȧȏȟ

ȦȮȁ

ȶȉȦ

ZVMKEEZW®XXRMRKEVSQJEXXEVJV®QWXEZW®XXRMRKEVL®RJÁVPMKEXMPPTIVWSREPSTXMSRWTVSKVEQVIHSZMWEHIIRPMKX.+7ȶSGL9+7Ȯ

&ȦȏƱ7®RXIF®VERHIWOYPHIV
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Förfall

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

ȶȉȶȴ
ȶȉȶȴ
ȶȉȶȰ
ȶȉȶȰ
ȶȉȶȶ
ȶȉȶȍ
ȶȉȶȮ

ȦȶȏȰ
Ȯȏȟ
ȟȟȰ
ȟȟȁ
Ȧȉȉȏ
ȦȟȟȰ
ȟȟȁ

ȦȴȉȮ
ȮȮȴ
Ȧȉȴȍ
Ȧȉȏȁ
ȦȉȦȍ
ȶȉȴȉ
ȦȉȍȮ

Ȧȶȏȍ
Ȯȏȟ
–
–
Ȧȉȏȴ
Ȧȟȟȏ
ȟȟȁ

ȦȴȦȦ
ȮȮȦ
–
–
Ȧȉȍȁ
ȶȉȉȰ
Ȧȉȏȶ

Summa långfristiga räntebärande skulder

ȮȟȁȮ

ȁȶȰȍ

Ȱȉȶȟ

ȰȦȁȁ

Vid årets slut

ȮȟȁȮ

ȁȶȰȍ

Ȱȉȶȟ

ȰȦȁȁ

Varav externa räntebärande skulder

ƇƐłîƇ

îƐƟƍă

ƐƍƐǒƟłƐ

ƐƍƐőîîƐ

Långfristiga
*YVS2835VSKVEQ2*0Ȧȶȍȉ+EWX
*YVS2825VSKVEQ2*0Ȯȍȉ7ÁVPMKX
*YVS2835VSKVEQ2*0Ȧȉȉȉ+EWX
*YVS2825VSKVEQ2*0Ȧȉȉȉ7ÁVPMKX
'MPEXIVEPEP¯R2*97Ȧȉȉ7ÁVPMKX
'MPEXIVEPEP¯R2*0ȶȉȉȉ7ÁVPMKX
'MPEXIVEPEP¯R2*0Ȧȉȉȉ7ÁVPMKX

Skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde hänger samman
med värderingsmetoder eftersom vissa skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde och inte till verkligt värde. Förändringar i ränte-

nivåer och kreditmarginaler ger upphov till skillnaden mellan verkligt
värde och upplupet anskaffningsvärde.

&ȦȍƱ ZVMKEWOYPHIV
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Leverantörskulder
Skuld till övriga koncernbolag
Övriga finansiella skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ȯ
ȏ
ȍ
ȏȁ

ȍ
ȴ
Ȧȍ
Ȯȏ

Vid årets slut

Ȱȏ

ȟȮ

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Upplupna kostnader inkluderar poster såsom sociala avgifter, semesterlöneskuld och upplupna räntor.

&ȦȰƱ+MRERWMIPPVMWOLERXIVMRK
Finansiell kreditrisk
Likvida medel
Fordringar på koncernföretag, kortfristiga

ȉ

ȶ

ȍȶȉȟ

ȍȉȏȰ

Fordringar på koncernföretag, långfristiga

ȁȉȉȏ

Ȱȉȏȶ

Summa

ȦȴȶȦȴ

ȦȦȉȟȉ

Finansiell kreditrisk
Finansiell kreditrisk är risken att moderbolaget inte erhåller betalning
från sina motparter rörande moderbolagets investeringar och bankinsättningar. Likvida medel och fordringar på koncernföretag är föremål
för nedskrivning enligt modellen för förväntade kreditförluster. Under
ȶȉȶȉZEVRIHWOVMZRMRKIRMQQEXIVMIPPSGLVIHSZMWEHIWH®VJÁVMRXI

Ȧȴȉ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

8EFIPPIRSZERZMWEVHIRZIVOPMKEVMWOI\TSRIVMRKIRJÁVQSHIVFSPEKIXW
JMRERWMIPPEMRWXVYQIRXTIVȴȦHIGIQFIV
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&ȦȮƱX®PPHEW®OIVLIXIVSGLIZIRXYEPJÁVTPMOXIPWIV
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Ställda säkerheter för pensionsåtaganden
Kapitalförsäkringar

ȦȮ

ȦȦ

Summa ställda säkerheter för pensionsåtaganden

ȦȮ

ȦȦ

ȉ
ȦȦȮ

ȉ
ȟȶ

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser och övriga eventualförpliktelser
JÁVI\XIVRETEVXIV
- för koncernföretag
Summa eventualförpliktelser

ȦȦȮ

ȟȶ

Summa

Ȧȴȏ

Ȧȉȴ

Borgensförbindelser och övriga eventualförpliktelser inkluderar kommersiella och finansiella bank- och moderbolagsgarantier.

&ȦȁƱ)MVIOX®KHEHSXXIVJÁVIXEK
ȶȉȶȉ
Antal aktier

*TMVSG7SGO)VMPPW&'ȍȍȰȉȮȮȟȉȦȁ VIFVS
(IVXYW.RWYVERGI.RGȴȮȦȶȴȁ'YVPMRKXSR:8

ȶȉȦȟ


Redovisat värde

Antal aktier



Redovisat värde

ȦȉȶȰȁȟȮ

Ȧȉȉ

ȏȰȉȦȰ

ȦȉȶȰȁȟȮ

Ȧȉȉ

ȏȍȟȏȦ

Ȧȉȉȉȉȉ

Ȧȉȉ

ȍ

–

–

&RHIP

7IHSZMWEXZ®VHIȴȦHIGIQFIV

&RHIP

–

ȏȰȉȶȦ

ȏȍȟȏȦ

&ȦȟƱ3®VWX¯IRHI
Relationer
Moderbolaget har närstående relationer med sina största aktieägare,
HSXXIVJÁVIXEKMRXVIWWIJÁVIXEKSGLNSMRXZIRXYVIWWEQXQIHWX]VIPWIledamöter och koncernledning. Moderbolagets största aktieägare,
.RZIWXSV&'OSRXVSPPIVEVGMVOEȶȴ EZVÁWXIVREM*TMVSG&'2SHIVFSPEKIXWHMVIOX®KHEHSXXIVJÁVIXEKVIHSZMWEWMRSX&ȦȁSGLERHVEHMVIOXSGL
indirekt ägda operativa dotterföretag redovisas på sidorna som följer.
.RJSVQEXMSRSQWX]VIPWIPIHEQÁXIVSGLOSRGIVRPIHRMRKTVIWIRXIVEWT¯WMHSVREȰȁȮȦ
Transaktioner och utestående balanser
Koncernen har inte haft några transaktioner med Investor AB under
året, och har inga utestående balanser med Investor AB. Investor AB
LEV®ZIRFIWX®QQERHIIPPIVFIX]HERHIMRJP]XERHIMERHVEJÁVIXEK
som Epiroc AB kan göra affärer med i den ordinarie verksamheten.
Alla sådana transaktioner görs på affärsmässiga villkor.

I tabellen nedan redovisas moderbolagets transaktioner med
koncernföretag:

Intäkter
Koncernbidrag
Ränteintäkter

ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

ȴȏȁȉ
ȰȦ

ȴȟȮȁ
ȏȍ

ȦȮ
ȉ

ȟȦ
ȉ

ȍȶȉȟ

ȍȉȏȰ

Kostnader
Koncernbidrag
Räntekostnader
Fordringar
Skulder
Garantiförbindelser

ȏ

ȴ

ȦȦȮ

ȟȶ

Direkt och indirekt ägda holdingbolag och operativa koncernföretag
I\OPYWMZIJMPMEPIVVIHSZMWEHITIVPERH

Land

Företag

Säte

Land

Företag

Säte

Argentina

Epiroc Argentina S.A.C.I

Buenos Aires

Brasilien

Sao Paulo

Armenien

Epiroc Armenia LLC

Yerevan

Australien

*TMVSG&YWXVEPME5X]1XH

Blacktown

Epiroc Brasil Comercializacao
De Produtos E Servicos Para
Mineracao E Construcao Ltda

Epiroc Financial Solutions
&YWXVEPME5X]1XH

Blacktown

Bulgarien

Epiroc Bulgaria EOOD

Sofia

Burkina Faso

Epiroc Burkina Faso SARL

Ouagadougou

*TMVSG5VS7IQER5X]1XH

Blacktown

Chile

Epiroc Chile S.A.C.

Santiago

Epiroc South Pacific
-SPHMRKW5X]1XH

Blacktown

Epiroc Financial
Solutions Chile Ltda

Santiago

+SVHMESYXL*EWX&WME5X]1XH

Geebung

Fordia Sudamerica Ltd

Santiago

Bolivia

Epiroc Bolivia Equipos
]IVZMGMSW&

La Paz

New Concept Mining Chile SpA

Santiago

Epiroc Colombia S.A.S

Bogota

BosnienHerzegovina

Epiroc B-H d.o.o.

Sarajevo

Fordia Colombia S.A.S

La Estrella

Epiroc DRC SARL

Lubumbashi

Botswana

*TMVSG'SXW[ERE 5X]1XH

Gaborone

Colombia
Demokratiska
republiken
Kongo

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȴȦ
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őłũǖc·Źžƒ¿åĻÚåØƐüŇŹƒžũ
Land

Företag

Säte

Land

Företag

Ecuador

Epiroc Ecuador S.A.

,YE]EUYMP

Serbien

Epiroc Srbija a.d.

Säte

Belgrad

Estland

Sautec AS

8EPPMRR

Spanien

Coslada

Filippinerna

Epiroc Philippines Inc.

Laguna

Epiroc Minería e Ingeniería
Civil España, S.L.

Finland

*TMVSG+MRPERH4]&F

:ERHE

Storbritannien

Epiroc UK and Ireland Ltd

Frankrike

Epiroc France S.A.S

(IVK]5SRXSMWI

Hemel
Hempstead

Fordia Europe Sarl

1I5IVVE]
en-Yvelines

Sverige

(SRWXVYGXMSR8SSPW5(&'

Kalmar

Förenade
Arabemiraten

Epiroc Middle East FZE

Dubai

Ghana

Secoroc Ghana Ltd

Accra

Grekland

Epiroc Hellas S.A.

Aten

Epiroc Sweden AB

Norsborg

Hongkong

Epiroc Hong Kong Ltd

Hongkong

*TMVSG8VIEWYV]&'

Nacka

Indien

Epiroc Mining India Ltd

Pune

Indonesien

58*TMVSGSYXLIVR&WME

Jakarta

Italien

Epiroc Italia S.r.l.
Italparts Italia S.r.l.

*TMVSG)VMPPMRK8SSPW&'

Fagersta

Epiroc Financial Solutions AB

Nacka

*TMVSG,®PPIVWXE,V]Xȏȟ-'

Örebro

Epiroc Rock Drills AB

Örebro

(-8'IPIKKMRKW 5X]1XH

Aeroton
Boksburg

Milano

Epiroc Holdings South
&JVMGE 5X]1XH

Camporosso

*TMVSGSYXL&JVMGE 5X]1XH

Boksburg

+SVHMESYXL&JVMGE 5X]1XH

Alberton

Innovative Mining
5VSHYGXW 5X]1XH

Aeroton

0IIT.RZIWXQIRXW 5X]1XH

Aeroton

3I[(SRGITX2MRMRK 5X]1XH

Aeroton

3MGEYH(SQTERMIWȶȶ 5X]1XH

Aeroton

7IXJMRȶȦȦ 5X]1XH

Aeroton

Japan

Epiroc Japan KK

Kanagawa

Kanada

Epiroc Canada Holding Inc.

8SVSRXS

Epiroc Canada Inc.

8SVSRXS

Fordia Group Inc.

Montreal

Kazakhstan

Epiroc Central Asia LLP

Astana

0IR]E

Epiroc Eastern Africa Ltd

Nairobi

Kina

Epiroc (Nanjing) Construction
and Mining Equipment Co., Ltd

Nanjing

]HEJVMOE

]HOSVIE

Epiroc Korea Co., Ltd

Seongnam

*TMVSG LIR]ERK8VEHMRK(S1XH LIR]ERK

8EH^NMOMWXER

*TMVSG8ENMOMWXER11(

Rogun

Epiroc (Zhangjiakou) Construction Zhangjiakou
& Mining Equipment Co., Ltd

8ER^ERME

*TMVSG8ER^ERME1XH

Dar es Salaam

8LEMPERH

*TMVSG 8LEMPERH1XH

Bangna

*TMVSG8VEHMRK(S1XH

Nanjing

8NIGOMIR

Epiroc Czech Republic s.r.o.

Prag

GIA (Shanghai) Mining
Equipment Co., Ltd

Shanghai

8YVOMIX

Epiroc Makina AS

Istanbul

Anbaufräsen PC GmbH

8MIJIRSVX

Fordia (Changzhou) Mining
Equipment Co., Ltd

Changzhou

(SRWXVYGXMSR8SSPW
Distribution GmbH

Essen
Essen

8]WOPERH

Kroatien

Epiroc Croatia d.o.o.

Zagreb

(SRWXVYGXMSR8SSPW,QF-

Laos

Epiroc (Lao) Sole Co. Ltd.

Ban Phiavat

Epiroc Deutschland GmbH

Essen

Mali

Epiroc Mali SARL

Bamako

Ukraina

Epiroc Ukraine LLC

Kiev

USA

Marocko

Epiroc Maroc SARL

Casablanca

Certus Insurance Inc

'YVPMRKXSR:8

2I\MOS

*TMVSG2³\MGS&HI(:

8PEPRITERXPE

Epiroc Drilling Solutions LLC

,EVPERH8<

Mongoliet

Epiroc Mongolia LLC

Ulan Bator

*TMVSG)VMPPMRK8SSPW11(

Mozambique

Epiroc Moçambique Limitada

Maputo

Fort Loudon,
PA
,EVPERH8<

Namibia

*TMVSG2MRMRK 3EQMFME 5X]1XH

Windhoek

Nordmakedonien

Epiroc North Macedonia DOOEL

Skopje

Epiroc Financial
Solutions USA LLC
Epiroc North America Corp

,EVPERH8<

Norge

Epiroc Norge AS

Langhus

Epiroc USA LLC

Commerce
(MX](4

Uzbekistan

*TMVSG8EWLOIRX11(

8EWLOIRX

Zambia

Epiroc Zambia Ltd

Chingola

Zimbabwe

Epiroc Zimbabwe (Private) Ltd

Harare

Österrike

Epiroc Österreich GmbH

Wien

Panama

Epiroc Central América S.A.

Panama

Peru

Epiroc Perú S.A.

Lima

Fordia Andina S.A.C.

Lima

New Concept Mining Peru S.A.C.

Lima

Polen

Epiroc Polska Sp. z o.o.

Warszawa

Portugal

Epiroc Portugal Unipessoal Lda

Porto Salvo

7]WWPERH

Epiroc RUS LLC

Moskva

Schweiz

*TMVSG2I]GS&,

Studen

&ȶȉƱ-®RHIPWIVIJXIVVETTSVXTIVMSHIRWWPYX
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Ȧȴȶ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ
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X]VIPWIRWYRHIVWOVMJXIV
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
RVȦȰȉȰȶȉȉȶEZHIRȦȟNYPMȶȉȉȶSQXMPP®QTRMRKEZMRXIVREtionella redovisningsstandarder. Årsredovisningen respektive
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive 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.

3EGOEHIRȏQEVWȶȉȶȦ

Ronnie Leten
ƐƐkŹÚüŋŹ±ĻÚå

Helena Hedblom
ƐƐƐƐƐƒǅŹåĮžåĮåÚ±ķŇƒƐ
Ɛ%ƐŇÏĚƐīŇĻÏåŹĻÏĚåü

Johan Forssell
ƐƐƐƐƒǅŹåĮžåĮåÚ±ķŇƒ

Anders Ullberg
ƒǅŹåĮžåĮåÚ±ķŇƒ

Ulla Litzén
ƐƐƐƐƒǅŹåĮžåĮåÚ±ķŇƒ

Lennart Evrell
ƐƐƐƒǅŹåĮžåĮåÚ±ķŇƒƐƐ

Jeane Hull
ƒǅŹåĮžåĮåÚ±ķŇƒ

Astrid Skarheim Onsum
ƐƐƐƐƐƒǅŹåĮžåĮåÚ±ķŇƒ

Sigurd Mareels
ƐƐƐƒǅŹåĮžåĮåÚ±ķŇƒ

Kristina Kanestad
8±ÏīĮĞďƐüŋŹåƒŹ·Ú±Źå

Daniel Rundgren
8±ÏīĮĞďƐüŋŹåƒŹ·Ú±Źå

Ɛ

Ɛ

ƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐƐ

Ɛ
Ɛ

Ɛ

Ɛ

:¯VVIZMWMSRWFIV®XXIPWILEVP®QREXWHIRȍQEVWȶȉȶȦ
Deloitte AB

Thomas Strömberg
ƣīƒŇŹĞžåŹ±ÚƐŹåƽĞžŇŹ

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȴȴ

+.3&3.* 11 &)* +.3.8.43* 7

+MRERWMIPPEHIJMRMXMSRIV
&PXIVREXMZER]GOIPXEPINHIJMRMIVEHIMIRPMKLIXQIH.+7ȴ
Beskrivning

Motivering för användning

Bruttovinstmarginal

Bruttovinstmarginal är bruttoresultat i procent
EZcMRX®OXIV

Bruttovinstmarginal mäter hur stor del av bolagets intäkter som
återstår efter betalning av kostnader för sålda varor.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är rörelseresultat i procent av
intäkter.

Rörelsemarginal visar verksamhetens rörelseresultat i förhållande till intäkter och är ett mått på lönsamheten i Epirocs
operativa verksamhet.

EBITDA

*'.8)& VÁVIPWIVIWYPXEXJÁVIV®RXSVWOEXXIVRIHskrivningar och avskrivningar) är rörelseresultat
plus av- och nedskrivningar.

*'.8)&ZMWEVZIVOWEQLIXIRWVIWYPXEXNYWXIVEXJÁVEZSGLRIHskrivningar i förhållande till omsättning, för att visa verksamhetens kassagenereringsförmåga.

Vinstmarginal

:MRWXQEVKMREP®VVIWYPXEXJÁVIWOEXXMTVSGIRXEZ
intäkter.

:MRWXQEVKMREPZMWEVZIVOWEQLIXIRWVIWYPXEXJÁVIWOEXXMJÁVL¯Plande till intäkter och är ett mått på lönsamheten i hela bolaget.

7*918&8288

Book to bill

Book to bill är orderingång dividerat med intäkter.

Book to bill är en indikator på trender i efterfrågan.

Organisk
ordertillväxt

4VKERMWOSVHIVXMPPZ®\X®VSVHIVXMPPZ®\XI\OPYHIVEX
omräkningseffekter från valutakursdifferenser
WEQXJÁVZ®VZEZ]XXVMRKEV

4VKERMWOSVHIVXMPPZ®\XKIVIRJÁVWX¯IPWIJÁVOSRGIVRIRW
SVHIVYXZIGOPMRKZMPOIRHVMZWEZJÁV®RHVMRKEVMZSP]QTVMWSGL
TVSHYOXXN®RWXIYXFYHIX

Organisk
intäktstillväxt

4VKERMWOMRX®OXWXMPPZ®\X®VJÁVW®PNRMRKWXMPPZ®\XI\OPYderat omräkningseffekter från valutakursdifferenWIVWEQXJÁVZ®VZEZ]XXVMRKEV

4VKERMWOMRX®OXWXMPPZ®\XKIVIRJÁVWX¯IPWIJÁVOSRGIVRIRW
MRX®OXWYXZIGOPMRKZMPOIRHVMZWEZJÁV®RHVMRKEVMZSP]QTVMWSGL
TVSHYOXXN®RWXIYXFYHIX

Organisk
vinsttillväxt

4VKERMWOZMRWXXMPPZ®\X®VZMRWXXMPPZ®\XI\OPYHIVEX
omräkningseffekter från valutakursdifferenser
WEQXJÁVZ®VZEZ]XXVMRKEV

4VKERMWOZMRWXXMPPZ®\XKIVIRJÁVWX¯IPWIJÁVOSRGIVRIRWZMRWXYXZIGOPMRKZMPOIRHVMZWEZJÁV®RHVMRKEVMZSP]QTVMWSGLTVSHYOXXN®RWXIYXFYHIX

Omsättningshastighet
sysselsatt kapital

4QW®XXRMRKWLEWXMKLIXW]WWIPWEXXOETMXEP®VMRX®OXIVȶ
HMZMHIVEXQIHKIRSQWRMXXPMKXW]WWIPWEXXOETMXEPȦ

4QW®XXRMRKWLEWXMKLIXW]WWIPWEXXOETMXEPZMWEVLYVIJJIOXMZX
Epiroc genererar intäkter från det kapital som används för att
driva verksamheten.

Rörelsekapital, netto

Rörelsekapital, netto är varulager samt kundfordringar efter avdrag för leverantörsskulder.

Rörelsekapital, netto mäter bolagets likviditet och kapitaleffektivitet.

Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet är intäkterȶ dividerat
med genomsnittlig balansomslutning.Ȧ

Kapitalomsättningshastighet visar hur effektivt bolagets tillgångar används.

Nettoskuld

Nettoskuld består av räntebärande skulder plus
ersättningar efter avslutad anställning, justerad för
verkligt värde av ränteswappar, samt avdrag för likvida medel och vissa övriga finansiella fordringar.

Nettoskuld är ett mått på den finansiella ställningen.

Nettoskuld/EBITDA

3IXXSWOYPH*'.8)&®VRIXXSWOYPHW®XXRMRKMVIPEXMSR
XMPP*'.8)&ȶ

3IXXSWOYPH*'.8)&®VIXXQ¯XXT¯JMRERWMIPPVMWOWSQW®XXIVV®Rtebärande skuld i förhållande till kassagenerering.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuldsättningsgrad är nettoskuld i förhållande till eget kapital, inklusive innehav utan
FIWX®QQERHIMRJP]XERHI

Nettoskuldsättningsgrad indikerar finansiell risk.

Soliditet

Soliditet är eget kapital inklusive innehav utan bestämQERHIMRJP]XERHIMTVSGIRXEZFEPERWSQWPYXRMRKIR

SPMHMXIX®VIXXQ¯XXT¯JMRERWMIPPVMWOWSQZMWEVLYVQ]GOIXEZ
Epirocs balansomslutning som har finansierats med eget kapital.

Avkastning på
sysselsatt kapital

&ZOEWXRMRKT¯W]WWIPWEXXOETMXEP®V
rörelseresultatetȶ i procent av genomsnittligt
W]WWIPWEXXOETMXEPȦ

&ZOEWXRMRKT¯W]WWIPWEXXOETMXEPQ®XIVLYVIJJIOXMZX*TMVSG
genererar vinst från det kapital som används för att driva verksamheten.

Avkastning på
eget kapital

Avkastning på eget kapital är periodens resultat ȶ
dividerat med summa eget kapitalȦ.

Avkastning på eget kapital visar bolagets förmåga att generera
avkastning på aktieägarnas investeringar.

Operativt kassaflöde

Operativt kassaflöde är kassaflöde från den
löpande verksamheten och kassaflöde från invesXIVMRKEVI\OPYWMZIVÁVIPWIJÁVZ®VZSGLEZ]XXVMRKEV
och andra investeringar.

Operativt kassaflöde visar verksamhetens förmåga att geneVIVEXMPPV®GOPMKXOEWWEJPÁHIJÁVEXXFMFIL¯PPESGLZ®\EZIVOWEQheten.

Operativt kassaflöde
per aktie

Operativt kassaflöde per aktie är kassaflöde från
den löpande verksamheten delat på antalet utestående aktier.

Operativt kassaflöde per aktie visar operativt kassaflöde per
aktie.
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7IZMWMSRWFIV®XXIPWI
Till bolagsstämman i Epiroc AB,
SVKERMWEXMSRWRYQQIVȍȍȰȉȏȦȶȦȏȟ

7ETTSVXSQ¯VWVIHSZMWRMRKIR
SGLOSRGIVRVIHSZMWRMRKIR
Uttalanden
:MLEVYXJÁVXIRVIZMWMSREZ¯VWVIHSZMWRMRKIRSGLOSRGIVRVIHSZMWRMRKIRJÁV*TMVSG&'JÁVV®OIRWOETW¯VIXȦNERYEVMȶȉȶȉȴȦ
HIGIQFIVȶȉȶȉQIHYRHERXEKJÁVFSPEKWWX]VRMRKWVETTSVXIR
T¯WMHSVREȰȏȮȴ'SPEKIXW¯VWVIHSZMWRMRKSGLOSRGIVRVIHSZMWRMRKMRK¯VT¯WMHSVREȍȉȰȴSGLȮȏȦȴȴMHIXXEHSOYQIRX
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
WX®PPRMRKTIVHIRȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉSGLEZHIWWJMRERWMIPPE
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
ȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉSGLEZHIWWJMRERWMIPPEVIWYPXEXSGLOEWWEflöde för året enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
:MXMPPWX]VOIVH®VJÁVEXXFSPEKWWX®QQERJEWXWX®PPIVVIWYPtaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.
:¯VEYXXEPERHIRMHIRREVETTSVXSQ¯VWVIHSZMWRMRKIR
och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den
kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens
ȍȴȮȶȉȦȏEVXMOIPȦȦ
Grund för uttalanden
:MLEVYXJÁVXVIZMWMSRIRIRPMKX.RXIVREXMSREPXERHEVHWSR&YHMXMRK .&SGLKSHVIZMWMSRWWIHMZIVMKI:¯VXERWZEVIRPMKX
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansZEV:M®VSFIVSIRHIMJÁVL¯PPERHIXMPPQSHIVFSPEKIXSGLOSRcernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
Z¯VX]VOIWIXMWOEERWZEVIRPMKXHIWWEOVEZ)IXXEMRRIJEXXEVEXX
FEWIVEXT¯Z¯VF®WXEOYRWOETSGLÁZIVX]KIPWIMRKEJÁVFNYHRE
XN®RWXIVWSQEZWIWM7IZMWSVWJÁVSVHRMRKIRW ȍȴȮȶȉȦȏEVXMOIP
ȍȦLEVXMPPLERHEL¯PPMXWHIXKVERWOEHIFSPEKIXIPPIVMJÁVIOSQmande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.
:MERWIVEXXHIVIZMWMSRWFIZMWZMLEVMRL®QXEX®VXMPPV®GOPMKE
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Särskilt betydelsefulla områden
®VWOMPXFIX]HIPWIJYPPESQV¯HIRJÁVVIZMWMSRIR®VHISQV¯HIR
som enligt vår professionella bedömning var de mest
FIX]HIPWIJYPPEJÁVVIZMWMSRIREZ¯VWVIHSZMWRMRKIRSGLOSRcernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden
behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa
områden.
Redovisning av intäkter i korrekt period
Koncernens försäljning består av produkt och produktrelaterade erbjudanden omfattande utrustning, service och
YXL]VRMRKXMPPOYRHIVMJPIVESPMOEP®RHIV1IZIVERWXMHIRJÁV
de olika erbjudandena varierar från en specifik tidpunkt till
tidsspann som sträcker sig över flera år och försäljningsavtalen

OERMRRIL¯PPEOSQTPI\EZMPPOSVWSQ¯XIVOÁTW¯XEKERHIRVIXYVrätt samt att en enskild transaktion kan innehålla separata
intäktskomponenter som produktleverans, installation och
WIVZMGIEZW¯PHYXVYWXRMRK)IWWEOSQTPI\EJÁVL¯PPERHIRWSQ
hanteras av flertalet dotterbolag, kräver riktlinjer och rutiner
likväl som bedömningar av företagsledningen för att fastställa
lämplig metod och period för korrekt intäktsredovisning.
Koncernens principer för redovisning av intäkter samt
YTTWOEXXRMRKEVSGLFIHÁQRMRKEVJVEQK¯VEZRSXȦ.RSXȏP®QREWXMPP®KKWYTTP]WRMRKEVJÁVMRX®OXIVJÁVHIPEXT¯SPMOETVSHYOterbjudanden och geografiska områden.
Våra granskningsåtgärder
:¯VVIZMWMSRSQJEXXEHIFPERHERREXJÁPNERHIKVERWORMRKW¯Xgärder:
• granskning av koncernens principer för redovisning av intäkter för att verifiera efterlevnad av IFRS,
• EREP]XMWOKVERWORMRKEZMRX®OXIVYTTHIPEXT¯SPMOETVSHYOXIVbjudanden och geografiska områden, samt
• granskning på stickprovsbasis av försäljnings-transaktioner
för redovisning av intäkter i rätt period.
Värdering av kundfordringar
0SRGIVRIRWOYRHJSVHVMRKEVYTTK¯VXMPPFIX]HERHIFIPSTTJV¯R
HIWWJÁVW®PNRMRKXMPPOYRHIVMQIV®RȦȍȉP®RHIV)IXJMRRWIR
risk att vissa kundfordringar inte kommer att betalas. Risken
kan vara högre i vissa geografiska områden på grund av svagare ekonomiska förhållanden eller geopolitiska osäkerheter.
Rutiner för att uppbära inbetalningar och utvärdera kunders
betalningsförmåga tillsammans med ändamålsenliga redovisningsprinciper för avsättningar för osäkra fordringar är
viktiga faktorer för att säkerställa en rättvisande värdering av
kundfordringar.
Koncernens principer för nedskrivning av kundfordringar
JVEQK¯VEZRSXȦ.RSXȦȮSGLȶȁP®QREWXMPP®KKWYTTP]WRMRKEV
för avsättningar för osäkra kundfordringar samt för åldersfördelning av kundfordringar.
Våra granskningsåtgärder
:¯VVIZMWMSRSQJEXXEHIFPERHERREXJÁPNERHIKVERWORMRKW¯Xgärder:
• granskning av koncernens principer för redovisning av
osäkra fordringar för att verifiera efterlevnad av IFRS,
• utvärdering av rutiner och kontroller för kreditbedömningar
och godkännande av kreditnivåer,
• bekräftelse på stickprovsbasis av kundfordringar mot kundsaldobesked alternativt mot efterföljande erhållna inbetalningar, samt
• utvärdering av företagsledningens uppskattningar för
avsättning av osäkra kundfordringar.
Värdering av varulager
0SRGIVRIRMRRILEVFIX]HERHIPEKIVEZZEVSVSGLVIWIVZHIPEV
som tillverkas och innehas av olika produktionsföretag och
OYRHGIRXIVMQ¯RKEP®RHIV:®VHIVMRKEZPEKIVOV®ZIVX]HPMKE
riktlinjer och är föremål för företagsledningens uppskattningar
för att bestämma dess anskaffningskostnad, bedömningar av
dess säljbarhet och nettoförsäljningsvärde samt av rutiner för
säker lagerhållning och spårning av lagerartiklar.
Koncernens principer för redovisning av varulager samt
YTTWOEXXRMRKEVSGLFIHÁQRMRKEVJVEQK¯VEZRSXȦ.RSXȦȰ
P®QREWXMPP®KKWYTTP]WRMRKEVSQMROYVERWEZW®XXRMRKEVL®Rförliga till varulager.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȴȍ
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Våra granskningsåtgärder
:¯VVIZMWMSRSQJEXXEHIFPERHERREXJÁPNERHIKVERWORMRKW¯Xgärder:
• granskning av koncernens redovisningsprinciper och
enskilda enheters redovisning av varulager för att verifiera
efterlevnad av IFRS,
• observationer vid lagerinventeringar,
• granskning på sticksprovsbasis av varulagervärderingar,
• utvärdering av företagsledningens uppskattningar av inkuransreserver, samt
• granskning av elimineringar av internvinster i varulager.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Den andra informationen består av ersättningsrapporten samt
WMHSVREȦȴȦȦȴȏSGLȦȏȰȦȍȉMHIXXEHSOYQIRXWSQ®ZIR
innehåller annan information än årsredovisningen och konGIVRVIHSZMWRMRKIR)IX®VWX]VIPWIRSGLZIVOWX®PPERHIHMVIOXÁVIRWSQLEVERWZEVJÁVHIRREERHVEMRJSVQEXMSR:MJÁVZ®RXEV
oss att få tillgång till ersättningsrapporten efter datumet för
denna revisionsberättelse.
:¯VXYXXEPERHIEZWIIRHI¯VWVIHSZMWRMRKIRSGLOSRGIVRVIdovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
YXXEPERHIQIHFIWX]VOERHIEZWIIRHIHIRREERHVEMRJSVQEtion.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
SGLOSRGIVRVIHSZMWRMRKIR:MHHIRREKIRSQK¯RKFIEOXEVZM
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
MRRIL¯PPIVIRZ®WIRXPMKJIPEOXMKLIX®VZMWO]PHMKEEXXVETTSVXIVE
HIXXE:MLEVMRKIXEXXVETTSVXIVEMHIXEZWIIRHIX
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
)IX®VWX]VIPWIRSGLZIVOWX®PPERHIHMVIOXÁVIRWSQLEVERWZEVIX
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de
ERXEKMXWEZ*9X]VIPWIRSGLZIVOWX®PPERHIHMVIOXÁVIRERWvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
:MHYTTV®XXERHIXEZ¯VWVIHSZMWRMRKIRSGLOSRGIVRVIHSZMWRMRKIRERWZEVEVWX]VIPWIRSGLZIVOWX®PPERHIHMVIOXÁVIR
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att
JSVXW®XXEZIVOWEQLIXIR)IYTTP]WIVR®VW¯®VXMPP®QTPMKXSQ
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. AntaKERHIXSQJSVXWEXXHVMJXXMPP®QTEWHSGOMRXISQWX]VIPWIRSGL
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
X]VIPWIRWVIZMWMSRWYXWOSXXWOEYXEREXXHIXT¯ZIVOEV
WX]VIPWIRWERWZEVSGLYTTKMJXIVMÁZVMKXFPERHERREXÁZIVZEOE
bolagets finansiella rapportering.
Revisorns ansvar
:¯VEQ¯P®VEXXYTTR¯IRVMQPMKKVEHEZW®OIVLIXSQLYVYZMHE
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en

ȦȴȰ*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
OSRXVSPPWSQLEVFIX]HIPWIJÁVZ¯VVIZMWMSRJÁVEXXYXJSVQE
KVERWORMRKW¯XK®VHIVWSQ®VP®QTPMKEQIHL®RW]RXMPP
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
ERZ®RHWSGLVMQPMKLIXIRMWX]VIPWIRWSGLZIVOWX®PPERHI
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
YTTP]WRMRKEV
• HVEVZMIRWPYXWEXWSQP®QTPMKLIXIRMEXXWX]VIPWIRSGL
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernreHSZMWRMRKIR:MHVEVSGOW¯IRWPYXWEXWQIHKVYRHMHI
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
JÁVL¯PPERHIRWSQOERPIHEXMPPFIX]HERHIXZMZIPSQFSPEKIXW
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
YTTP]WRMRKEVREM¯VWVIHSZMWRMRKIRSGLOSRGIVRVIHSZMWRMRgen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
YTTP]WRMRKEV®VSXMPPV®GOPMKEQSHMJMIVEYXXEPERHIXSQ¯VWVIHSZMWRMRKIRSGLOSRGIVRVIHSZMWRMRKIR:¯VEWPYXWEXWIV
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 vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisninKIRH®VMFPERHYTTP]WRMRKEVRESGLSQ¯VWVIHSZMWRMRKIR
och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
EZWIIRHIOSRGIVRVIHSZMWRMRKIR:MERWZEVEVJÁVWX]VRMRK
ÁZIVZEORMRKSGLYXJÁVERHIEZOSRGIVRVIZMWMSRIR:M®VIRWamt ansvariga för våra uttalanden.
:MQ¯WXIMRJSVQIVEWX]VIPWIRSQFPERHERREXVIZMWMSRIRW
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
:MQ¯WXISGOW¯MRJSVQIVESQFIX]HIPWIJYPPEMEOXXEKIPWIV
YRHIVVIZMWMSRIRH®VMFPERHHIFIX]HERHIFVMWXIVMHIRMRXIVRE
kontrollen som vi identifierat.

7* :..43'* 7 8 8* 1 *
:MQ¯WXISGOW¯JÁVWIWX]VIPWIRQIHIXXYXXEPERHISQEXXZM
LEVJÁPNXVIPIZERXE]VOIWIXMWOEOVEZEZWIIRHISFIVSIRHISGL
ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen
kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande
motåtgärder.
&ZHISQV¯HIRWSQOSQQYRMGIVEWQIHWX]VIPWIRJEWXWX®PPIVZMZMPOEEZHIWWESQV¯HIRWSQZEVMXHIQIWXFIX]HIPWIfulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för
väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen
W®VWOMPXFIX]HIPWIJYPPESQV¯HIRE:MFIWOVMZIVHIWWESQV¯HIR
i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar
JÁVLMRHVEVYTTP]WRMRKSQJV¯KER

7ETTSVXSQERHVEOVEZIRPMKXPEKEV
SGLERHVEJÁVJEXXRMRKEV
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernreHSZMWRMRKIRLEVZM®ZIRYXJÁVXIRVIZMWMSREZWX]VIPWIRW
och verkställande direktörens förvaltning för Epiroc AB för
V®OIRWOETW¯VIXȦNERYEVMȶȉȶȉȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉWEQXEZ
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
:MXMPPWX]VOIVEXXFSPEKWWX®QQERHMWTSRIVEVZMRWXIRIRPMKX
JÁVWPEKIXMJÁVZEPXRMRKWFIV®XXIPWIRSGLFIZMPNEVWX]VIPWIRW
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
:MLEVYXJÁVXVIZMWMSRIRIRPMKXKSHVIZMWMSRWWIHMZIVMKI:¯VX
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ERWZEV:M®VSFIVSIRHIMJÁVL¯PPERHIXMPPQSHIVFSPEKIXSGL
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullKNSVXZ¯VX]VOIWIXMWOEERWZEVIRPMKXHIWWEOVEZ
:MERWIVEXXHIVIZMWMSRWFIZMWZMLEVMRL®QXEX®VXMPPV®GOPMKE
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
)IX®VWX]VIPWIRWSQLEVERWZEVIXJÁVJÁVWPEKIXXMPPHMWTSWMXMSRIVFIXV®JJERHIFSPEKIXWZMRWXIPPIVJÁVPYWX:MHJÁVWPEKXMPP
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
YXHIPRMRKIR®VJÁVWZEVPMKQIHL®RW]RXMPPHIOVEZWSQFSPEKIXW
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
X]VIPWIRERWZEVEVJÁVFSPEKIXWSVKERMWEXMSRSGLJÁVZEPXRMRgen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angeläKIRLIXIVMÁZVMKXOSRXVSPPIVEWT¯IXXFIXV]KKERHIW®XX)IR
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
IRPMKXWX]VIPWIRWVMOXPMRNIVSGLERZMWRMRKEVSGLFPERHERREX
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsJÁVZEPXRMRKIRWOEWOÁXEWT¯IXXFIXV]KKERHIW®XX
Revisorns ansvar
:¯VXQ¯PFIXV®JJERHIVIZMWMSRIREZJÁVZEPXRMRKIRSGLH®VQIH
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
R¯KSRWX]VIPWIPIHEQSXIPPIVZIVOWX®PPERHIHMVIOXÁVIRMR¯KSX
väsentligt avseende:
• JÁVIXEKMXR¯KSR¯XK®VHIPPIVKNSVXWMKWO]PHMKXMPPR¯KSRJÁVWYQQIPWIWSQOERJÁVERPIHEIVW®XXRMRKWWO]PHMKLIXQSX
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

:¯VXQ¯PFIXV®JJERHIVIZMWMSRIREZJÁVWPEKIXXMPPHMWTSWMXMSRIV
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försumQIPWIVWSQOERJÁVERPIHEIVW®XXRMRKWWO]PHMKLIXQSXFSPEKIX
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
:MPOEXMPPOSQQERHIKVERWORMRKW¯XK®VHIVWSQYXJÁVWFEWIVEW
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
W®VWOMPHFIX]HIPWIJÁVFSPEKIXWWMXYEXMSR:MK¯VMKIRSQSGL
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ERWZEVWJVMLIXSQYRHIVPEKJÁVZ¯VXYXXEPERHISQWX]VIPWIRW
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
LEVZMKVERWOEXWX]VIPWIRWQSXMZIVEHI]XXVERHIWEQXIXXYVZEP
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Deloitte AB, utsågs till Epiroc ABs revisor av bolagsstämQERȦȶQENȶȉȶȉSGLLEVZEVMXFSPEKIXWVIZMWSVWIHERȦȮNYRM
ȶȉȦȉ
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
)IX®VWX]VIPWIRWSQLEVERWZEVIXJÁVFSPEKWWX]VRMRKWVETTSVXIRT¯WMHSVREȰȏȮȴSGLJÁVEXXHIR®VYTTV®XXEHMIRPMKLIX
med årsredovisningslagen.
:¯VKVERWORMRKLEVWOIXXIRPMKX+&7WYXXEPERHI7IZ9ȦȰ
7IZMWSVRWKVERWORMRKEZFSPEKWWX]VRMRKWVETTSVXIR)IXXE
MRRIF®VEXXZ¯VKVERWORMRKEZFSPEKWWX]VRMRKWVETTSVXIRLEVIR
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
ZIVMKILEV:MERWIVEXXHIRREKVERWORMRKKIVSWWXMPPV®GOPMK
grund för våra uttalanden.
*RFSPEKWWX]VRMRKWVETTSVXLEVYTTV®XXEXW9TTP]WRMRKEVM
IRPMKLIXQIHȰOETȰjERHVEWX]GOIXTYROXIVREȶƳȰ¯VWVIHSZMWRMRKWPEKIRWEQXȮOETȴȦjERHVEWX]GOIXWEQQEPEK®V
förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

XSGOLSPQHIRȍQEVWȶȉȶȦ
Deloitte AB

Thomas Strömberg
ƣīƒŇŹĞžåŹ±ÚƐŹåƽĞžŇŹ
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NOTE R TILL HÅLLBARHETSRESULTAT

Noter till hållbarhetsresultat

ZIVWMOXEZRSXIV
Ȧ Vår strategi för hållbarhetsrapportering
ȶ Intressentdialog och nätverk
ȴ Ledningsstrategi/integrering av hållbarhet
ȏ Hållbarhetspolicyer och riktlinjer
ȍ Vi använder resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt
ȰVi investerar i säkerhet och hälsa
Ȯ Vi växer med passionerade medarbetare
och djärva ledare
ȁ Vi följer de högsta etiska normerna
*RWEQQERWX®PPRMRKEZZ¯VEL¯PPFEVLIXWVIWYPXEXWIWMHEȦȏȏ
2IVMRJSVQEXMSRJMRRWT¯WMHSVREȴȏȏȟ

med tio universellt accepterade principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.
Denna rapport är också vår Communication on Progress-rapport (COP) om resultaten i förhållande till FN:s Global Compacts
tio principer. Denna information finns också tillgänglig via länken
tidigare angiven och på FN:s webbplats för Global Compact:
www.unglobalcompact.org/participation/report/cop.
Epiroc rapporterar för första gången i enlighet med Sustainability Accounting Standards (SASB) ramverk, standard för Industrial
Machinery & Goods. Rapporten är inkluderad i GRI-indexet.
2IPPERȶȉȉȦSGLȶȉȦȮVETTSVXIVEHIWL¯PPFEVLIXWT¯ZIVOER
och hållbarhetsresultat enligt Global Reporting Initiative (GRI)
som en del av Atlas Copcos årsredovisning.
Ändringar i redovisningen
Dessa är de betydande ändringarna i redovisningen sedan
föregående redovisningsperiod:
• Definitionen av högriskländer utökades till att även inkludera
ytterligare risker avseende mänskliga rättigheter och miljö, och
som en konsekvens av detta har antalet riskmarknader ökat
avsevärt. Detta påverkar definitionen av väsentliga leverantörer
samt väsentliga agenter, återförsäljare och distributörer.
Målgrupp
Rapportens primära målgrupp är investerare och aktieägare.
Vi strävar också efter att möta informationsbehovet hos andra intressenter, som kunder, leverantörer, medarbetare och samhälle.

Ȧ:¯VWXVEXIKMJÁVL¯PPFEVLIXWVETTSVXIVMRK
Detta är Epirocs tredje hållbarhetsredovisning i enlighet med Global
Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå ”Core”.
Omfattning
Denna hållbarhetsredovisning ingår i års- och hållbarhetsVIHSZMWRMRKIRJÁVȶȉȶȉ7IHSZMWRMRKIRMRRIL¯PPIVMRJSVQEXMSRSQ
alla väsentliga frågor där Epiroc har en betydande ekonomisk, miljömässig och social påverkan och som har en betydande påverkan
på viktiga intressenters prioriteringar och hur denna påverkan hanteras. Denna redovisning innehåller också information om hållbarhetsfrågor som är nödvändiga för att förstå Epirocs utveckling och
resultat, samt påverkan från verksamheten. Här ingår även indirekta
effekter längs värdekedjan, bland leverantörer och när produkterna
används. Processen för att definiera avgränsningen för de väsentliga
frågorna baseras på var Epiroc har full kontroll över datainsamling
och informationskvalitet. För verksamhet som utförs utanför Epirocs
kontroll, t.ex. av kunder eller affärspartner, genomförs aktiviteter för
att kunna mäta Epirocs indirekta påverkan.
Epiroc betraktar hållbarhet som en integrerad del av sin verksamhet. För att ge en mer komplett bild av verksamheten har miljöinformation och social information integrerats i olika avsnitt i årsredovisningen när så är relevant. Dessutom lämnas information om
väsentliga frågor, risker, relevanta policyer, aktiviteter och resultat.
Ambitionen är att denna redovisning ska ge investerare och intressenter en heltäckande och lättillgänglig överblick över Epirocs
viktigaste verksamheter. Rapporten omfattar Epirocs verksamhet
JÁVZIVOWEQLIXW¯VIXȶȉȶȉSQMRKIXERREXERKIW*RLIXIVREWSQ
omfattas är de företag där Epiroc har operativ kontroll, vilket omfattar de företag som Epiroc AB i egenskap av moderbolag äger direkt
IPPIVMRHMVIOX.WPYXIXEZȶȉȶȉLEHI*TMVSGȦȉȏ ȦȉȴHSXXIVFSPEKSGL
ȏ ȏMRXVIWWIJÁVIXEK
7ETTSVXIRYXKÁVWEZWMHSVREȴȏȏȟSGLȦȴȁȦȏȍ*XX,7.MRHI\
finns tillgängligt på www.epirocgroup.com/en/sustainability. Hållbarhetsredovisningen omfattar även den lagstadgade hållbarhetsVETTSVXIRIRPMKXOETMXIPȰTEVEKVEJȦȦM¯VWVIHSZMWRMRKWPEKIR
Epiroc har skrivit under FN:s Global Compact, ett strategiskt initiativ för företag som förbinder sig att driva sin verksamhet i enlighet

Ȧȴȁ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

Översyn
Års- och hållbarhetsredovisningen har granskats och godkänts av
Epirocs koncernledning och Epirocs styrelse. HållbarhetsinformaXMSRIRM¯VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKIRȶȉȶȉLEVZEVMXJÁVIQ¯P
för översiktlig granskning av Deloitte AB. Revisorernas bestyrkanHIVETTSVXJMRRWT¯WMHERȦȏȍ
Datainsamling, beräkning och redovisning
Hållbarhetsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten är
MRXIKVIVEHIM¯VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKIRJÁVȶȉȶȉ0ZERXMJMerad information och andra upplysningar har verifierats i enlighet
med Epirocs förfaranden för intern kontroll. Datainsamlingen är
integrerad i Gruppens koncernredovisningsystem och sker
kvartalsvis. När en omräkning sker beror det antingen på en
förändrad beräkningsmetod eller förändrad omfattning.
Redovisade värden korrigeras vanligen inte retroaktivt.
Miljödata omfattar produktionsenheter och distributionscenter, där ansvaret för redovisningen vilar på den s.k. SHEQ-chef/
samordnare för varje bolag. Affärspartnerdata omfattar produktionsenheter och distributionscenter. Data om affärspartners som
rör agenter, återförsäljare och distributörer omfattar även marknadsbolag. Ansvaret för redovisningen av data om affärspartners
vilar på inköps- eller marknadschefen för varje bolag. Data om
medarbetare omfattar all verksamhet och ansvaret för redovisningen vilar på HR-chef för varje bolag. Säkerhetsdata omfattar alla
operationella bolag och ansvaret för redovisningen vilar på den
s.k. SHEQ-chef/samordnare för varje bolag.
Data redovisas på lokal driftsenhetsnivå, aggregerad efter division och gruppnivå. Dataverifieringen utförs på varje nivå
innan man lämnar den till externa revisorer för kontroll.
Redovisningen av utsläpp av växthusgaser sker i enlighet med
GHG Protocol (ghgprotocol.org) och internationella energiorganet
IEA (iea. org). Epiroc följer rekommendationer från Nätverket för
transporter och miljön (NTM), som ligger till grund för redovisning
av koldioxidutsläpp från transporter.
Information om ledningsstrategi
Hållbarhetsstyrning efter område beskrivs närmare på de följande
WMHSVRESGLT¯WMHSVREȴȏȏȟ
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ȶ.RXVIWWIRXHMEPSKSGLR®XZIVO
Vi definierar våra viktigaste intressenter som de grupper vi har
som mål att skapa värde för eller som Epiroc är beroende av för
långsiktigt välmående. Epiroc har identifierat kunder, medarbetare, investerare, affärspartners och samhället som viktiga intressentgrupper. Som en del av den normala affärsverksamheten
för Epiroc kontinuerligt dialoger med intressenter om ett antal
olika ämnen.
Externa nätverk
Epiroc är medlem i, eller sitter i styrelsen för ett flertal nätverk.
Här lär vi oss nya saker, delar med oss av kunskap och påverkar dagordningen för frågor som är viktiga för vår verksamhet.
Nätverken innefattar bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunder

Samhälle

Swemin
Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD)
Näringslivets Internationella Råd (NIR)
Responsible Mining Initiative (RMI)
UN Global Compact Network Sweden
EU Battery Alliance
EIT RawMaterials
Committee for European Construction Equipment, Technical
Commission
Global Mining Guidelines Group
International Tunneling and Underground Space Associations
EIT Innoenergy
Transparency International

Kunder

Medarbetare

Medarbetare

Affärspartner

Investerare

Investerare

Affärspartner

Samhälle

Definition

Befintliga och
potentiella

Befintliga och
potentiella

Befintliga och potentiella aktieägare,
investerare och
analytiker

Leverantörer, underleverantörer, partners
i s.k. joint ventures,
agenter, distributörer
och återförsäljare

Regeringar, lokala
samhällen, ideella
organisationer,
industripartner,
universitet och
högskolor, samhället

Dialogform

Möten, interaktion
via marknadsbolag,
gemensamma projekt, utställningar,
kundundersökningar,
väsentlighetsanalys

Arbetsplatsmöten,
ledningsmöten,
interna råd, medarbetarundersökningar,
utvecklingssamtal,
fackföreningar
och andra samarbetsråd, medarbetarengagemang,
väsentlighetsanalys

Möten med
investerare och
analytiker, kapitalmarknadsdagar,
webbplats, års- och
hållbarhetsredovisning, frågeformulär och enkäter,
väsentlighetsanalys

Utvärderingar och
granskningar av
affärspartners,
upphandlingar,
möten, väsentlighetsanalys,
gemensamma
projekt,
utvecklingsprojekt

Möten, dialog med
intressenter, deltagande i industrigrupper, forskningsprojekt, väsentlighetsanalys, samarbete
med
universitet, högskolor
och myndigheter,
interaktion med
branschkollegor

Viktiga ämnen

Produktsäkerhet,
säkerhet, livscykelperspektiv och cirkularitet, koldioxidutsläpp från produkter,
mångfald, krishantering, mänskliga
rättigheter, affärsetik
inklusive korruption,
samhällsengagemang, hantering av
leverantörskedjan

Produktsäkerhet,
säkerhet, mänskliga rättigheter,
livscykelperspektiv
och cirkularitet,
koldioxidutsläpp från
egen verksamhet,
koldioxidutsläpp från
produkter, mångfald,
omsorg om medarbetarna, ledarskap,
krishantering,
affärsetik inklusive
korruption, hantering
av leverantörskedjan,
koldioxidutsläpp från
transporter, samhällsengagemang,
avfall, vatten

Produktsäkerhet,
säkerhet, mänskliga rättigheter,
livscykelperspektiv
och cirkularitet,
koldioxidutsläpp
från produkter,
koldioxidutsläpp
från egen verksamhet, krishantering,
affärsetik inklusive
korruption, hantering
av leverantörskedjan,
koldioxidutsläpp från
transporter, vatten,
ledarskap

Produktsäkerhet,
säkerhet, mänskliga
rättigheter, koldioxidutsläpp från
produkter, mångfald,
omsorg om medarbetarna, ledarskap,
krishantering,
affärsetik inklusive
korruption, hantering
av leverantörskedjan,
koldioxidutsläpp från
transporter, koldioxidutsläpp från egen
verksamhet, samhällsengagemang,
avfall

Mänskliga rättigheter, mångfald,
koldioxidutsläpp från
egen verksamhet,
koldioxidutsläpp från
produkter, affärsetik
inklusive korruption, hantering av
leverantörskedjan,
koldioxidutsläpp från
transporter, samhällsengagemang,
skatter, biologisk
mångfald, avfall,
vatten, livscykelperspektiv och circularitet
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ȴ1IHRMRKWWXVEXIKMMRXIKVIVMRKEZL¯PPFEVLIX
Bolagsstyrningssystem
Epirocs bolagsstyrningssystem lägger grunden till allt vi gör. Vår
uppförandekod (CoC) är en viktig del av ledningssystemet Epiroc
Way och utgör grunden för allt vi gör och hur vi ska agera i våra
relationer med varandra och med intressenter. Uppförandekoden speglar vårt åtagande att följa de internationella standarder
och riktlinjer. Epirocs styrelse har godkänt uppförandekoden. Alla
medarbetare och chefer på Epiroc samt företagets affärspartners,
förväntas följa uppförandekoden.
Mål och nyckeltal återspeglar vår väsentlighetsanalys. De hjälper
oss att följa upp vårt resultat på årsbasis och säkerställer att vi är
fortsatt konkurrenskraftiga, innovativa och uppfyller alla etiska krav.
Våra mest väsentliga frågor utvecklas genom intressenternas synpunkter och integreras i koncernens strategi och planeringsprocess
för att säkerställa att koncernen kan fånga upp möjligheter och samtidigt minska riskerna för verksamheten.
Vår hållbarhetspolicy styr vårt arbete. Policyn gäller för alla
enheter i Epiroc-koncernen. Det operativa ansvaret för alla
divisionschefer, VD:ar och chefer i koncernen omfattar alla hållbarhetsaspekter samt kommunikation och implementering av policyn
och dess anda.
Frågor kopplade till hållbarhet och ansvarsfullt företagande
är förankrade på högsta ledningsnivå hos Epiroc, vilket innefattar
styrelsen. VD har det yttersta ansvaret för att leverera gentemot
Z¯VL¯PPFEVLIXWEKIRHE0SRGIVRPIHRMRKIRERWZEVEVJÁVEXXYXJSVQE
och integrera våra prioriterade frågor, nyckeltal och aktiviteter. Vice
President Corporate Responsibility ansvarar för att koordinera och
driva hållbarhet och ansvarsfullt företagande på koncernnivå och
rapporterar till Senior Vice President Corporate Communication,
medlem i koncernledningen. Hållbarhet är integrerat i det dagliga
arbetet inom koncernen. För att stödja arbete som rör säkerhet,
hälsa, miljö och kvalitet, har Epiroc ett s.k. SHEQ Council, som omfattar representanter från varje division och relevanta koncernfunktioner. På samma sätt finns ett s.k. Sourcing Council när det gäller
ansvarsfulla inköp. Hanteringen av väsentliga områden beskrivs
RIHERSGLT¯WMHSVREȴȏƳȏȟ
Epirocs ledningssystem
Epiroc Way är vårt enskilt viktigaste ledningsverktyg och finns tillgängligt för våra medarbetare på vårt intranät. Det innehåller policyer,
riktlinjer, processer och instruktioner för alla huvudområden, och det
behandlar ett antal olika ämnen relaterade till hållbarhet och socialt
ansvarstagande, som bl.a.: inköp, säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet,
trade compliance, skatter, anti-korruption och mänskliga rättigheter.
Detta säkrar att vårt ledningssystem bidrar till att integrera hållbarhet
och ansvarsfullt företagande i alla aspekter av verksamheten. Ledningssystemet certifieras enligt olika standarder. Dessutom är lokala
policyer, instruktioner, riktlinjer, verktyg och ledningssystem kopplade
XMPPWTIGMJMOEVMWOIV0SRGIVRPIHRMRKIRFIWPYXEVSQWXVEXIKMIVSGL
R]GOIPXEPJÁVL¯PPFEVLIXWEQXXVI¯VWQ¯P0SRGIVRPIHRMRKIRJÁPNIV®ZIR
upp och övervakar framstegen.
Divisionerna ansvarar för implementeringen. Divisionerna är
de högsta operativa enheterna, och de ansvarar för att leverera
resultat i linje med koncernens strategier och målsättningar som
fastställts för både finansiella och icke-finansiella mål. Varje
division har ett globalt ansvar för det egna produktsortimentet,
och divisionsledningen styr och utvecklar verksamheten
genom produktionsenheter, distributionscenter och marknadsbolag. Varje division har administrativt ansvar för respektive divisions
operativa enheter, t.ex. marknadsbolag eller produktionsenheter.
Det administrativa ansvaret säkrar efterlevnad och förståelse
av Epiroc-koncernens processer i enlighet med Epiroc Way
och alla juridiska krav.
Vi arbetar med ett globalt certifierat ledningssystem som säkrar
att verksamheten granskar och hanterar våra mest väsentliga
områden, fastställer mål, mäter resultat, följer upp framsteg och
kontinuerligt förbättrar våra prestationer. Certifieringsprogrammen
kräver också dokumenterad ansvarsdelegering på alla anläggningar och att relevanta kompetenser finns. Vi tillämpar följande
standarder:
• .4ȦȏȉȉȦȶȉȦȍ 2MPNÁ
• 4-&ȦȁȉȉȦȶȉȉȮ &VFIXWQMPNÁ
• .4ȟȉȉȦȶȉȦȍ 0ZEPMXIXWPIHRMRK

Ȧȏȉ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

För alla större operativa enheter strävar vi efter trippelcertifiering
JÁV.4ȟȉȉȦJÁVOZEPMXIXWPIHRMRK.4ȦȏȉȉȦJÁVQMPNÁPIHRMRKSGL
4-&ȦȁȉȉȦSGL.ȉȏȍȉȉȦJÁVL®PWESGLW®OIVLIX2SHIVFSPEKIX
alla divisioner, produktionsenheter, distributionscenter och markREHWFSPEKQIHÁZIVȮȉQIHEVFIXEVIWOEXVMTTIPGIVXMJMIVEW+ÁVZ®Vvade produktionsenheter certifieras normalt inom en tvåårsperiod.
ȮȰ EZEPPEWXÁVVISTIVEXMZEIRLIXIVLEVXVMTTIPGIVXMJMIVMRKT¯TPEXW
MWPYXIXEZ¯VIX+ÁVVIWTIOXMZIGIVXMJMIVMRKLEVȁȏ .4ȟȉȉȦȮȰ .4
ȦȏȉȉȦSGLȮȰ 4-&ȦȁȉȉȦ3¯KVEIRLIXIVWSQ®RRYMRXI®VXVMTpelcertifierade håller på att bli det. De som saknar certifiering består
till största delen av förvärv som fortfarande är inom den rekommenderade tvååriga tidsramen för efterlevnad eller enheter som nyligen
omstrukturerats. Den lägre individuella certifieringen jämfört med
föregående år förklaras genom förra årets beräkning av enheter
som inte certifierats men har krav på certifiering som andel av totalt
antal operativa enheter jämfört med årets beräkning av enheter som
inte är certifierade men har krav på certifiering som andel av alla
driftsenheter.
2IVMRJSVQEXMSRJMRRWT¯WMHSVREȴȏȏȟI®ZIRFSPEKWWX]VRMRKWVETTSVXIRT¯WMHSVREȰȏȮȴ
Kris- och riskhantering
Epirocs kapacitet att förhindra, upptäcka och hantera riskerna kopplade till verksamheten är helt avgörande för effektiv styrning och
kontroll. Effektiv riskhantering hjälper oss att både minska risker
och fånga upp affärsmöjligheter. Riskhanteringen återspeglar det
decentraliserade arbetssättet inom Epiroc. Lokala bolag ansvarar
för att hantera, övervaka och regelbundet följa upp sin egen riskhanXIVMRK0SRGIVRJYROXMSRIVREERWZEVEVJÁVNYVMHMWOEJV¯KSVJÁVW®Oringar, ekonomi, skatter, kontroll, redovisning och tillhandahållande
av policyer, riktlinjer och instruktioner. Genomförandet utvärderas
regelbundet av interna och externa revisorer.
+ÁVIRÁZIVWMOXWIFSPEKWWX]VRMRKWVETTSVXIRT¯WMHSVREȰȏȮȴ
För mer information om Epirocs riskhantering och processer för hantering av störande och oväntade händelser som kan skada organisaXMSRIRQMPNÁRIPPIVZ¯VEMRXVIWWIRXIVWIWMHSVREȮȏȮȟ
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ȏ-¯PPFEVLIXWTSPMG]IV
SGLVMOXPMRNIV
Epiroc har undertecknat följande:
• UN Global Compact (UNGC)
Epiroc har åtagit sig att bedriva sin verksamhet enligt:
• FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP)
• FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna
• Internationella arbetsorganisationens förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (ILO)
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• FN:s mål för hållbar utveckling
• FN:s konvention mot korruption
• Riodeklarationen om miljö och utveckling
Dessa åtaganden återspeglas i koncernens policyer, processer och offentliga policyarbete.
Hållbarhetspolicyer och riktlinjer
Vi har interna policyer och riktlinjer som behandlar etiska
frågor, kvalitet, miljö, arbete, hälsa och säkerhet.
Några exempel:
• Hållbarhetspolicy (inklusive frågor om hälsa och säkerhet,
kvalitet och miljö)
• Speak Up-policy
• Antikorruptionspolicy
• Policy för intressekonflikter
• Policy för gåvor och representation
• Policy för alkohol och droger
• Inköpspolicy
• Riktlinjer för mångfald
• Skattepolicy
• Policy för ansvarsfull bedömningsprocess vid försäljning
• Policy för sponsring och samhällsengagemang

Epirocs uppförandekod
Uppförandekoden är vår vägledning till etisk affärsverksamhet och optimering av de sociala och miljömässiga effekterna
av våra verksamheter. Den är godkänd av Epirocs styrelse.
Lagar, miljöstandarder och sociala förhållanden varierar i
de länder där vi bedriver verksamhet. Uppförandekoden
är utformad för att säkerställa att vi alltid agerar med integritet och enligt de högsta etiska normerna. En reviderad
YTTJÁVERHIOSHOSQQIVEXXTYFPMGIVEWYRHIVȶȉȶȦ+ÁVHIR
kompletta versionen av Epirocs uppförandekod, se www.epirocgroup.com/sustainability
Compliance Board
Det finns en Compliance Board med uppdrag att se till
att Epirocs uppförandekod implementeras och följs. Compliance Board vägleder, stödjer och följer upp processen. Den
tillhandahåller lämpligt utbildningsmaterial.
Compliance Board består av VD och koncernchef, ChefsNYVMWX SVHJÁVERHI0SQQYRMOEXMSRWHMVIOXÁV*OSRSQMSGL
Finansdirektör, Personaldirektör, Vice President Corporate
Responsibility, Vice President Compliance och chef för Internal Control and Assurance.

ȍ:MERZ®RHIVVIWYVWIVT¯IXXERWZEVWJYPPX
SGLIJJIOXMZXW®XX
Miljöresultat
Epiroc har integrerat de mest väsentliga nyckeltalen för miljö
i planeringsprocessen. Nyckeltalen hjälper till att följa upp och driva
på förbättringar och effektivisering så att koncernen kan minska
sin miljöpåverkan.
Det är obligatoriskt att rapportera incidenter eller böter för
bristande efterlevnad av miljölagstiftning, samt incidenter som
MRZSPZIVEVYXWP®TTEZOIQMWOE®QRIRSPNESGLFV®RWPIȦȉ ȏSP]GOSV
som resulterade i att negativ miljöpåverkan inträffade, rapporterades under året. Alla olyckorna utreddes och åtgärder vidtogs.
ERIVMRKWOSWXREHIRYTTKMGOXMPP0*0ȏȉ ȶȰ
Tillstånd i enlighet med svensk miljölagstiftning
Tre produktionsenheter måste ha vissa tillstånd för att uppfylla
villkoren i svensk miljölagstiftning. Tillstånden gäller hanteringen av
utsläpp i vatten och luft samt bullernivåer. Inget av dessa tillstånd
VIZMHIVEHIWYRHIVȶȉȶȉ
Miljöhantering
För att hjälpa till att minimera miljöpåverkan och säkerställa att
lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas har vi implementerat miljöledRMRKWW]WXIQ .4ȦȏȉȉȦȶȉȦȍMHIJPIWXEEZZ¯VEIRLIXIVKIRSQZ¯V
globala trippelcertifiering.
Produktansvar
Alla produkter och tjänster levereras med relevant produkt-, service- och säkerhetsinformation. Informationen omfattar anvisningar
för säker användning av produkten samt serviceinformation. Vid
behov ingår kundutbildningar för en säker hantering av produkterna.
Eventuella säkerhetsproblem som uppstår under användning eller
på grund av serviceåtgärder spåras med hjälp av s.k. servicekamTERNIVSGLH®VIJXIVP®QTPMKEOSVVMKIVERHI¯XK®VHIVȴȟ ȶȶMRGMdenter med icke-efterlevnad av regler och/eller frivilliga koder kopplade till produkternas påverkan på hälsa och säkerhet rapporteraHIWJÁVȶȉȶȉ.RGMHIRXIVEZFVMWXERHIIJXIVPIZREHEZJVMZMPPMKEOSHIV
är situationer där en del måste bytas ut eller ett program modifieras
till att förbättra produktens säkerhet. Rapporteringskriterier för briWXERHIIJXIVPIZREHQIHJVMZMPPMKEOSHIVLEVYTTHEXIVEXWȶȉȶȉXMPPEXX
inkludera antal säkerhetskampanjer.
Konfliktmineraler
Ansvariga inköp av mineralerna som ingår i våra produkter är viktigt
för oss. Leverantörer av produkter som innehåller tenn, volfram,
XERXEPIPPIVKYPH ȴ8,Q¯WXIMHIRXMJMIVESGLHIOPEVIVEYVWTVYRKIXJÁV
dessa mineraler i produkterna och komponenterna de säljer till oss.
Detta säkerställer att mineralerna varken direkt eller indirekt
finansierar eller gagnar de väpnade grupperna i Demokratiska
VITYFPMOIR0SRKSHZWEXXTVSHYOXIVRE®VOSRJPMOXJVME9RHIVȶȉȶȉ
SQFEHWR®VQEVIȶȍȉPIZIVERXÁVIVEXXHIOPEVIVEYVWTVYRKIXJÁVȴ8,
som finns i deras produkter.
.RJSVQEXMSRSQȴ8,M*TMVSGWTVSHYOXIVSGLSQ®QRIREW
ursprung, sammanställs och delas med intresserade parter. Ungefär
ȁȍ EZPIZIVERXÁVIVEZTVSHYOXIVWSQMRRIL¯PPIVȴ8,WZEVEHI(MVOE
ȴȮȉ ȴȴȍWQ®PXZIVOWSQLERXIVEVXIRRZSPJVEQXERXEPSGLKYPH
identifierades av våra leverantörer, varav inget finansierar de väpREHIKVYTTIVREM)IQSOVEXMWOEVITYFPMOIR0SRKS
Att våra produkter inte tillverkas med konfliktmineraler är vikXMKXMRXIFEVEJÁV*TMVSGƳHIXWXÁHNIVSGOW¯Z¯VEOYRHIVSGLHIVEW
skyldighet att rapportera ursprung för tenn, volfram, tantal och guld
med transparenta metoder. Ett brett samarbete med industrin krävs
för att möta utmaningarna som konfliktmineraler medför. Vi är medlemmar i Responsible Minerals Initiative (RMI) och vårt medlemskap
är en bra informationskälla för att hålla oss uppdaterade och förberedda för kommande frågeställningar.
0SFSPX®V®RRYMRXIIRVIKPIVEHQIXEPPQIR®V®RH¯IXXJSOYW
SQV¯HIJÁV*TMVSG9RHIVȶȉȶȉSQFEHWGMVOEȏȉPIZIVERXÁVIVEZ
komponenter, inklusive kobolt, att deklarera ursprunget till kobolten
i deras produkter för att skapa en bild av deras medvetenhet om
situationen. Hälften av leverantörerna svarade.
9RHIVȶȉȶȦOSQQIVZMEXXJSVXW®XXEJÁPNEYTTQIHZ¯VEPIZIVER
törer för att säkerställa en mer djupgående kunskap och en högre
svarsfrekvens.

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȏȦ
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Farliga ämnen i produkter och processer
Epiroc Prohibited and Declarable Lists är listor över farliga ämnen
som antingen är förbjudna eller som måste deklareras på grund
av deras potentiella negativa påverkan på hälsa eller miljö. Ämnen
som finns på Epirocs Prohibited List får inte ingå i några produkter,
komponenter eller processer. Produkter som innehåller ämnen som
finns med på Epiroc Declarable List måste identifieras och kommuniceras till kunderna så att de kan användas på ett säkert sätt.
Leverantörernas användning av ämnen från dessa listor kontrolleras
regelbundet, och om förbjudna ämnen hittas måste de omedelbart
ersättas med lämpliga alternativ. När ämnen som måste deklareras finns i någon produkt läggs sådan information in i tillämpliga
affärssystem för att vidarebefordras till kunderna. Instruktioner om
efterlevnaden av dessa listor finns med i Epiroc Business Partners
Criteria Letter som undertecknas av Epirocs leverantörer.
Båda listorna revideras kontinuerligt enligt tillämplig lagstiftning,
inklusive REACH, RoHS och globala konventioner. Epirocs Prohibited
list och Declarable list publiceras på Epirocs webbplats tillsammans
med vår Substance of Concern Policy, som förklarar vilka åtgärder
som krävs av leverantörerna och den interna organisationen för
ämnen i båda listor.

Ȱ:MMRZIWXIVEVMW®OIVLIXSGLL®PWE
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Majoriteten av de rapporterade olyckorna inträffade i Nordamerika
SGL*YVSTE Ȱȶ EZXSXEPESP]GOSVRE/®QJÁVXQIHȶȉȦȟLEVHSGO
ERXEPIXSP]GOSVM3SVHEQIVMOESGL*YVSTEQMRWOEXQIHȶȮ &RXEP
olyckor med frånvaro (LTIs) i verksamheten globalt har minskat med
ȶȟ :MJSVXW®XXIVEXXJSOYWIVET¯YXFMPHRMRKSGLERHVEEOXMZMXIXIVJÁV
att minska antalet arbetsrelaterade olyckor med frånvaro. Antal
olyckor med frånvaro per en miljon arbetade timmar (LTIFR) för
I\XIVRTIVWSREPLEVQMRWOEXXMPPȉȟN®QJÁVXQIHȴȮMȶȉȦȟ2MRWORMRgen förklaras till viss del av reducering inom yrkeskategorier med
högre representativet av av olyckor med frånvaro.
Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning
Alla Epiroc-företag har rutiner för riskbedömning, riskidentifiering,
incidentrapportering och säkerhetskontroller. Riskbedömning
®VIXXOVEZJÁV*TMVSGWPIHRMRKWW]WXIQSGL4-&ȦȁȉȉȦ*TMroc-företag uppmuntras att använda ett rapporteringsverktyg för
händelserapportering, t.ex. riskobservationer, s.k. near misses och
olyckor. Vi uppmuntrar medarbetare att uppmärksamma risker och
inte försätta sig i en riskfylld situation. Alla identifierade riskfyllda
situationer ska åtgärdas eller som ett minimum ha tydliga instruktioner för hur man hanterar den på ett säkert sätt. Arbetsolyckor
rapporteras och följs upp inom respektive företag, division och på
gruppnivå. Undersökningar som leder till korrigerande och förebyggande åtgärder måste användas efter varje rapporterad olycka.
Vissa olyckor, deras beskrivningar och slutsatser delas inom företaget för att förhindra att liknande incidenter inträffar.
Företagshälsovård, arbetstagarnas deltagande och förbättring av
arbetstagarnas hälsa
Företagshälsovård tillhandahålls till anställda vid de flesta bolag
och varierar från land till land beroende på specifikt bolags behov,
den tillgängliga hälsotjänsten och lokal lagstiftning. På vissa platser
finns företagshälsovård med företagsläkare och sjuksköterskor,
psykologer, sjukgymnaster och ergonomer. På andra platser tillhandahålls sådana tjänster av externa leverantörer.
I Epiroc deltar medarbetare eller arbetstagarrepresentanter i
riskanalyser och för att hitta lösningar för att minska risker som en
del av kraven i 4-&ȦȁȉȉȦ Varje anställd har när som helst friheten att komma med förslag på hur man ska utföra uppgifter på
ett säkrare sätt. Säkerhetskommittéer är organiserade på många

Ȧȏȶ

Epiroc VWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉ

Ȯ:MZ®\IVQIHTEWWMSRIVEHIQIHEVFIXEVI
SGLHN®VZEPIHEVI
Ȧȴȁȏȉ

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per medarbetare

Antal
Antal
Antal i
Epirocs arbetsolyckor arbetsolyckor
28.Wȶȉȶȉ
18.Wȶȉȶȉ
arbetsstyrka

Totalt

Förebyggande och begränsning av arbetsmiljöns effekter direkt
kopplade till affärsrelationer
Extern personal som arbetar i Epiroc-miljön är skyldiga att följa
samma processer och rutiner som anställda och de får samma introduktionsutbildning och erbjuds samma säkerhetsutrustning. Leverantörer måste följa Epirocs uppförandekod och Epiroc utför regelbundet utvärderingar hos väsentliga leverantörers arbetsplatser
för att säkerställa efterlevnad. Epiroc-anställda är utbildade för att
utföra sin egen riskbedömningar, som Last Minute Risk Assessment,
och är skyldiga att göra det, även när man arbetar på fältet hos en
kund samt följa lokala föreskrifter och förfaranden. Om de fortfarande står inför en riskfylld situation, har de ombetts av oss att inte
försätta sig i en sådan situation.

&RXEPQIHEVFIXEVIȴȦHIGIQFIVȶȉȶȉ

,ISKVEJMWOWTVMHRMRKEZWOEHSVLSW*TMVSGWEVFIXWWX]VOE

Nordamerika
Sydamerika
Europa
Afrika/Mellanöstern
Asien/Australien

ställen och samordnas lokalt. Eskaleringsförfaranden är på plats.
Främjande av arbetstagarnas hälsa sker främst i de lokala bolagen.
På vissa platser får de anställda träna under arbetstid. Alla hälsofrämjande tjänster och program är frivilliga inom Epiroc.

ȴȉ

Genomsnittligt antal utbildningstimmar
- bland arbetare

ȴȍ

- bland tjänstemän

ȶȏ

:EVNIQIHEVFIXEVIXMPPFVMRKEHIMKIRSQWRMXXȴȉ ȴȟXMQQEVT¯
YXFMPHRMRKYRHIVȶȉȶȉ2MRWORMRKIROERHIPZMWJÁVOPEVEWQIHJ®VVI
OPEWWVYQWYXFMPHRMRKEVT¯KVYRHEZ(SZMHȦȟTERHIQMR
5IVWSREPSQW®XXRMRKSGLERXEPR]ERWX®PPHEȶȉȶȉ
)IRJVMZMPPMKETIVWSREPSQW®XXRMRKIRȶȉȶȉP¯KT¯ȍȍ PersonalSQW®XXRMRKIRQMRWOEHIN®QJÁVXQIHȦȶQ¯REHIVWTIVMSHIRWSQ
EZWPYXEHIWMHIGIQFIVȶȉȶȉQIHȶȮ ȴȶ EZHIRXSXEPETIVWSREP
SQW®XXRMRKIRȶȉȶȉWOIHHIM&WMIR&YWXVEPMIRȶȮ M3SVHEQIVMOE
ȶȏ M*YVSTEȦȉ M]HEQIVMOESGLȮ M&JVMOE2IPPERÁWXIVR
&RXEPR]ERWX®PPHEQIHEVFIXEVIYRHIVȶȉȶȉYTTKMGOXMPP
ȦcȴȮȉ3]ERWX®PPRMRKEVREQMRWOEHIȶȉȶȉQIHȮ jämfört med
ȦȶQ¯REHIVWTIVMSHIRWSQEZWPYXEHIWMHIGIQFIVȶȉȦȟȏȴ EZ
R]ERWX®PPRMRKEVREYRHIVȶȉȶȉWOIHHIM&WMIR&YWXVEPMIRȦȟ M
*YVSTEȦȍ M&JVMOE2IPPERÁWXIVRȦȶ M3SVHEQIVMOESGLȦȦ 
i Sydamerika.
Föreningsfrihet och rätten till kollektivförhandling
Medarbetare har rätt att välja om de vill företrädas av en fackJÁVIRMRKIPPIVMRXI9RHIVȶȉȶȉSQJEXXEHIWXSXEPXȏȏ  ȏȍEZZ¯VE
anställda av kollektivavtal.

ȁ:MJÁPNIVHILÁKWXEIXMWOERSVQIVRE
1IZIVERXÁVW¯XEKERHI
Väsentliga leverantörer, antal
Väsentliga leverantörer som har
utvärderats utifrån hälsa, sociala
SGLQMPNÁQ®WWMKEJEOXSVIV
,SHO®RHEPIZIVERXÁVIV
Villkorligt godkända leverantörer
ÁZIVZEOEHI
&ZZMWEHIPIZIVERXÁVIV
Väsentliga leverantörer som tillfrågades om
efterlevnad av Epirocs uppförandekod, antal
Väsentliga leverantörer som har
bekräftat sitt åtagande att uppfylla
*TMVSGWYTTJÁVERHIOSH
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&KIRXIV¯XIVJÁVW®PNEVISGLHMWXVMFYXÁVIVW¯XEKERHI
Väsentliga agenter, återförsäljare
och distributörer, antal
Väsentliga agenter, återförsäljare
och distributörer som tillfrågades om
efterlevnad av Epirocs uppförandekod, antal
Väsentliga agenter, återförsäljare och
distributörer som bekräftat efterlevnad
EZ*TMVSGWYTTJÁVERHIOSH
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ȁȦ

Väsentliga leverantörer omfattar nu alla leverantörer av varor och
XN®RWXIVHMVIOXSGLMRHMVIOXQIHIXXMROÁTWZ®VHIÁZIV*97Ȧȉȉȉȉȉ
FEWIVEXT¯ȦȶQ¯REHIVWZ®VHIRJV¯RSOXSFIVȶȉȦȁXMPPWITXIQFIV
ȶȉȦȟ&PPEPIZIVERXÁVIVWSQ®VPSOEPMWIVEHIMLÁKVMWOP®RHIVSGLLEV
IXXMROÁTWZ®VHIÁZIV*97ȦȶȍȉȉFEWIVEXT¯ȦȶQ¯REHIVWZ®VHIR
JV¯RSOXSFIVȶȉȦȁXMPPWITXIQFIVȶȉȦȟFIXVEOXEWSGOW¯WSQZ®WIRtliga. För väsentliga agenter, distributörer och återförsäljare är periSHIRHIRWEQQEQIRMROÁTWZ®VHIRE®V*97ȶȉȉȉȉȉVIWTIOXMZI
*97ȍȉȉȉȉJÁVLÁKVMWOP®RHIV+ÁVHIJMRMXMSRIREZLÁKVMWOP®RHIV
används riskindex från ett externt analysföretag. Listan över högriskP®RHIVLEVYXÁOEXWYRHIVȶȉȶȉQSXFEOKVYRHEZIRVIZMHIVEH
riskbedömning.
*TMVSGWZ®WIRXPMKEPIZIVERXÁVIVȶȉȶȉYTTKMGOXMPPȦȍȴȶ ȦȏȉȰ
Utvärderingar av deras prestationer och påverkan utförs av EpiVSGWXIEQLSWPIZIVERXÁVIR9RHIVȶȉȶȉKIRSQJÁVHIZMȦȶȴ ȴȴȍ
utvärderingar. Flera granskningar ställdes in på grund av reserestrikXMSRIVWSQFIVSHHIT¯GSZMHȦȟTERHIQMR5¯KVYRHEZHIRRER]E
situation används enklare eller självutvärderande granskningar som
ett alternativ.
ȦȍȦȁ ȦȏȉȶYTTQEREHIWEXXJÁVTPMOXEWMKEXXYTTJ]PPE
uppförandekoden och Business Partners Criteria Letter. Om en
leverantör, efter förhandlingar, vägrar att följa vår uppförandekod
men kan visa att deras egen uppförandekod är jämförbar med vår,
så kan de undantas denna skyldighet. Varje enskilt fall ska dock
utvärderas noga, och besluten ska fattas utifrån den specifika leverantörens situation.
Utvärderingsprocessen för leverantörer omfattar:
• Affärspartners register över bolagsstyrning, etik och ställningstagande mot korruption
• Arbetsfrågor: Avvisande av tvångs- eller barnarbete, eliminering
av diskriminering, skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet, rätt
till kollektivförhandlingar
• Miljöarbete: Avfallshantering, minimering av utsläpp, och minskad
förbrukning av naturresurser
• Mänskliga rättigheter: Ansvarsfulla inköp och respekt för mänskliga rättigheter i verksamheten
9RHIVȶȉȶȉZEVHIXRÁHZ®RHMKXEXXHVEWMKYVȉ ȉleverantörsavtal på
grund av bristande efterlevnad som inte hanterats på lämpligt sätt.
Epirocs väsentliga agenter, återförsäljare och distributörer under
ȶȉȶȉYTTKMGOXMPPȴȮȉ ȴȶȟȴȰȦ ȴȶȴEKIRXIV¯XIVJÁVW®PNEVISGLHMWtributörer tillfrågades om efterlevnad av Epirocs uppförandekod.
Rapporteringssystemet Speak Up
&RXEPVETTSVXIVEHITSXIRXMIPPEÁZIVXV®HIPWIV
ȶȉȶȉ

ȶȉȦȟ

Bedrägeri och korruption
Arbetsrelaterade frågor
Säkerhet
Diskriminering
Trakasserier
Intressekonflikter
Övrigt

Ȧȉ
ȶȁ
ȁ
ȉ
ȦȦ
ȶ
ȍ

Ȧȶ
ȶȰ
Ȧ
Ȧ
ȶ
ȉ
ȶ

Totalt

Ȱȏ

ȏȏ

9RHIVȶȉȶȉVETTSVXIVEHIWXSXEPXȰȏJEPPȦȴEZHIL®VJEPPIR®VJSVXJEVERHIYRHIVYXVIHRMRK&ZHIXXSXEPEERXEPIXJEPPVÁVȶȁEVFIXWVIPEXIVEHIJV¯KSVSGLȦȦXVEOEWWIVMIV9RHIV¯VIXFIHÁQHIWJ]VEJEPP
vara väsentliga. I tre bekräftade incidenter avskedades medarbetare
eller omfattades av disciplinåtgärder på grund av korruption. Inga
böter relaterade till icke-efterlevnad som rapporterades genom vår
Speak Up har betalats ut under året. Inga fall av konkurrensbegränsande beteende har kommit till koncernledningens kännedom. Inga
betydande böter eller icke-monetära sanktioner som har samband
med bristande efterlevnad av lagar och/eller förordningar inom det
sociala och ekonomiska området har betalats ut under året.

Speak Up kan användas för att rapportera alla upplevda brott mot
Epirocs uppförandekod, till exempel bristande efterlevnad av miljölagar, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor och mångfald. Den
är också öppet för affärspartners, inklusive leverantörer.
Implementering av FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter (UNGP)
UNGP kräver att företag har en så kallad due diligence-process
för mänskliga rättigheter för att identifiera, förebygga, åtgärda och
redogöra för hur de hanterar mänskliga rättigheter. Vi har åtagit oss
att arbeta med och integrera mänskliga rättigheter i vår affärsverksamhet i enlighet med UNGP. Den s.k. Compliance Board följer
upp genomförandet av uppförandekoden, inbegripet frågor om
mänskliga rättigheter. Vårt engagemang och hur vi genomför due
HMPMKIRGIEZWIIRHIQ®RWOPMKEV®XXMKLIXIVFIWOVMZWT¯WMHSVREȏȁȏȟ
Kunskaper om mänskliga rättigheter är nyckeln till att förstå risker
En viktig prioritering är att öka medarbetarnas medvetenhet om
mänskliga rättigheter och samtidigt skapa förståelse i organisationen för de olika utmaningarna som kan behöva hanteras längs
värdekedjan, i förhållande till både leverantörer och kunder.
Hanteringen av mänskliga rättigheter ingår därför i uppförandekoden och den interna utbildningen i uppförandekoden. Ett exempel
på det senare är den interna utbildningen för inköpsorganisationen
om Epiroc Business Partners Ten Criteria Letter och uppförandekoden. Denna utbildning riktar särskild uppmärksamhet mot arbetsvillkor, som arbetstid, modernt slaveri och tvångsarbete, konfliktmineraler, icke-diskriminering och andra frågor som rör mänskliga
rättigheter. E-utbildningen om ansvarsfull bedömningsprocess vid
försäljning innefattar sessioner om Epirocs genomförande av UNGP.
Den omfattar olika frågor kopplade till mänskliga rättigheter, och
dess syfte är att bygga en större medvetenhet om specifika utmaningar när det gäller mänskliga rättigheter.
Samråd med intressenter
Epirocs förmåga att påverka i syfte att åstadkomma förändring
i eventuell negativ påverkan längs värdekedjan är ett viktigt sätt att
vidta åtgärder i enlighet med UNGP. Därför är mänskliga rättigheter
på agendan i dialoger med Epirocs identifierade intressenter. Återkoppling från dessa samråd implementeras i verksamheten som ett
sätt att skapa en ökad förståelse, och för att utvärdera och minska
riskerna kopplade till mänskliga rättigheter på komplexa marknader.
Vi är fast beslutna att kontinuerligt hantera och bevaka utmaningar
kopplade till mänskliga rättigheter.
Leverage
S.k. leverage eller påverkan, är viktigt för implementeringen av
UNGP. Det finns där vi kan utöva positivt inflytande på en negativ
påverkan på de mänskliga rättigheterna som någon affärspartners
OERLEFMHVEKMXXMPP TVMRGMTȦȟ93,5:MYRHIVWÁOIVLIPEXMHIRHIRRE
aspekt genom dialog med affärspartners och frivilligorganisationer
t.ex. Näringslivets Internationella Råd (NIR) för att hitta exempel på
hur vi bättre kan förstå och utvärdera risker för mänskliga rättigheter
på komplexa marknader.
Gottgörelse
Både stater och företag ansvarar för att säkerställa att offer för
affärsrelaterade brott mot mänskliga rättigheter har tillgång till
effektiva rättsmedel. Rättsmedel innebär att vidta åtgärder för att
reparera skador som drabbar personer. Beteenden eller åtgärder
som är, eller som av goda skäl kan uppfattas som, brott mot lagar
eller Epirocs uppförandekod bör anmälas. Epirocs rapporteringssystem Speak Up, kan användas av medarbetare eller externa
intressenter för att rapportera problem.
Hantering av skatter
Epiroc är ett globalt företag med närvaro i många länder, och genom
att följa principen om armslängds avstånd strävar vi efter att betala
ett rättvist skattebelopp i varje land. Vi strävar efter att vara en god
och pålitlig företagsmedborgare genom en noggrann och hållbar
hantering av skatter.
Vi förstår också vikten av beskattning för att främja ekonomisk
utveckling och bidra till samhället genom att betala bolagsskatt samt
andra skatter, avgifter och sociala avgifter. Våra åtgärder uppfyller
IFRS, alla gällande skattelagar och förordningar samt internationella
standarder från OECD och FN. Epirocs skattepolicy finns tillgänglig
på vår webbplats (www.epirocgroup.com/se/investors/tax-policy).

*TMVSGVWSGLL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKȶȉȶȉȦȏȴ
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Direkt ekonomiskt värde
Intäkterȶ
Distribuerat ekonomiskt värde
Rörelsekostnaderȴ
Löner och andra ersättningar inklusive övriga sociala avgifter
0SWXREHIVJÁVJMRERWM®VIVȏ
Betalning av skatter till den offentliga sektorn
Balanserat ekonomiskt värde

ȶȉȶȉ 2¯Pȶȉȶȉ 2¯PȶȉȶȦ

:MPIZIVYTTXMPPHILÁKWXEIXMWOERSVQIVRE
&RHIPGLIJIVWSQ¯XEKMXWMKEXXJÁPNEYTTJÁVERHIOSHIR
Andel chefer som genomgått utbildning
SQ*TMVSGWYTTJÁVERHIOSH
Väsentliga leverantörer som har utvärderats utifrån
L®PWEWSGMEPESGLQMPNÁQ®WWMKEJEOXSVIV 
Väsentliga leverantörer som bekräftat
IJXIVPIZREHEZ*TMVSGWYTTJÁVERHIOSH ȍ
Väsentliga agenter, återförsäljare och distributörer som
FIOV®JXEXIJXIVPIZREHEZ*TMVSGWYTTJÁVERHIOSH Ȱ
:MMRZIWXIVEVMW®OIVLIXSGLL®PWE
Olyckor med frånvaro, antalȮ
Olyckor med frånvaro, antal per en miljon arbetstimmarȮ
Förlorade dagar till följd av olyckor med frånvaro,
antal per en miljon arbetstimmarȮ
Arbetsrelaterade olyckor utan frånvaro, antalȮ
Arbetsrelaterade olyckor utan frånvaro,
antal per en miljon arbetstimmarȮ
Antal registrerade olyckor per en miljon arbetstimmar (TRIFR)
Dödsfall
+V¯RZEVST¯KVYRHEZWNYOHSQ
+V¯RZEVST¯KVYRHEZWNYOHSQSGLSP]GOSVQIHJV¯RZEVS
:MERZ®RHIVVIWYVWIVT¯IXXERWZEVWJYPPXSGLIJJIOXMZXW®XX
+ÁVR]FEVIRIVKMMZIVOWEQLIXIR EZ
den totala energiförbrukningen
Förnybar energi i verksamheten, inkl. förnybar
EZIRIVKMQM\ EZXSXEPIRIVKMȁ
Direkt energiförbrukning i Gwhȟ
Indirekt energiförbrukning i Gwhȟ
Total energiförbrukning i Gwhȟ
8SXEPIRIVKMJÁVFVYORMRKM2;L0:ȟ
0SPHMS\MHYXWP®TTƶȉȉȉXSR HMVIOXIRIVKMƳWGSTIȦȦȉ
0SPHMS\MHYXWP®TTƶȉȉȉXSR MRHMVIOXIRIVKMƳWGSTIȶȦȉ
0SPHMS\MHYXWP®TTƶȉȉȉXSR XSXEPIRIVKMƳWGSTIȦȶȦȉ
1®KIWFEWIVEHIOSPHMS\MHYXWP®TTƶȉȉȉ
XSR MRHMVIOXIRIVKMƳWGSTIȶȦȦ
0SPHMS\MHYXWP®TTƶȉȉȉXSR XVERWTSVXIVƳWGSTIȴȦȉ
0SPHMS\MHYXWP®TTMXSR XVERWTSVXIV0:Ȧȉ
Procentandel återanvänt eller återvunnet avfall
:EXXIRJÁVFVYORMRKMSQV¯HIRQIHZEXXIRVMWO ƶȉȉȉQȴ)Ȧȶ
Vattenförbrukning i områden med vattenrisk (i mȴ0:Ȧȶ
:MZ®\IVQIHTEWWMSRIVEHIQIHEVFIXEVISGLHN®VZEPIHEVI
&RHIPXN®RWXIQ®R
&RHIPEVFIXEVI
5IVWSREPSQW®XXRMRKXN®RWXIQ®R
5IVWSREPSQW®XXRMRKEVFIXEVI
8SXEPTIVWSREPSQW®XXRMRKIKIRYTTW®KRMRK
VPMKXQIHEVFIXEVWEQXEP
&RHIPOZMRRSVTIVMSHIRWWPYX
&RHIPOZMRRSVMGLIJWTSWMXMSRTIVMSHIRWWPYX
Nyanställda kvinnor i koncernen, andel
EZXSXEPI\XIVRVIOV]XIVMRK
Nationaliteter bland de högsta cheferna, antal
Genomsnittligt antal utbildningstimmar per medarbetare
Ledarskapsindex
* Epirocs nyckeltal för hållbarhet.
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7IZMWSVRWVETTSVXÁZIVÁZIVWMOXPMKKVERWORMRKEZ*TMVSG&'W
L¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKWEQX]XXVERHIEZWIIRHIHIRPEKWXEHKEHI
L¯PPFEVLIXWVETTSVXIR
8MPP*TMVSG&'SVKRVȍȍȰȉȏȦȶȦȏȟ
Inledning

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Epiroc AB att översiktligt
KVERWOE*TMVSG&'WL¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKJÁV¯Vȶȉȶȉ
Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens och den
PEKWXEHKEHIL¯PPFEVLIXWVETTSVXIRWSQJEXXRMRKT¯WMHERȦȴȁM
detta dokument.
Styrelsens och företagsledningens ansvar

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret
för att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga
OVMXIVMIVVIWTIOXMZI¯VWVIHSZMWRMRKWPEKIR0VMXIVMIVREJVEQK¯V
T¯WMHERȦȴȰML¯PPFEVLIXWVIHSZMWRMRKIRSGLYXKÁVWEZHI
delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgivet av
GRI (Global Reporting Initiative) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna
redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för
att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning och lämna ett
yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Vårt
uppdrag är begränsat till den historiska information som redovisas och omfattar således inte framtidsorienterade uppgifter.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med
.&*ȴȉȉȉ&RHVEFIWX]VOERHIYTTHVEK®RVIZMWMSRIVSGL
översiktliga granskningar av historisk finansiell information.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i
första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av
hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. Vi har utfört
vår granskning avseende den lagstadgade hållbarhetsrapTSVXIRMIRPMKLIXQIH+&7WVIOSQQIRHEXMSR7IZ7Ȧȶ7IZMsorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. En
ÁZIVWMOXPMKKVERWORMRKSGLIRKVERWORMRKIRPMKX7IZ7ȦȶLEV
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-

fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
övrigt har.
7IZMWMSRWJÁVIXEKIXXMPP®QTEV.6(Ȧ .RXIVREXMSREPXERHEVH
on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra
författningar. Vi är oberoende i förhållande till Epiroc AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig
KVERWORMRKSGLKVERWORMRKIRPMKX7IZ7ȦȶKÁVHIXMRXIQÁNPMKX
för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen
grundad på en översiktlig granskning och granskning enligt
7IZ7ȦȶLEVH®VJÁVMRXIHIRW®OIVLIXWSQIRYXXEPEHWPYXWEXW
grundad på en revision har.
Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från
de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som
definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för
upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning
är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för
våra uttalanden nedan.
Uttalanden

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen
angivna kriterierna.
En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.
XSGOLSPQHIRȍQEVWȶȉȶȦ
Deloitte AB
Thomas Strömberg
Auktoriserad revisor

Lennart Nordqvist
Specialistmedlem i FAR
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Den ändrade omfattningen har ingen betydande effekt på nyckeltalen jämfört med tidigare år.
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föregående års rapport.
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E PIROC-AK TIE N

Epiroc-aktien
Notering och aktier
Epirocs aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 18 juni
2018 till ett öppningspris om SEK 88.0 för A-aktien och
SEK 84.0 för B-aktien. A-aktier berättigar ägaren till en
röst medan B-aktier berättigar ägaren till en tiondels röst.
A-aktier och B-aktier har samma rätt till andel i bolagets
tillgångar och vinst.

Avkastning och börsvärde
Under 2020 ökade kursen för A-aktien med 30.9% (36.4%
under 2019) till SEK 149.65 och kursen för B-aktien ökade
med 25.2% (40.8) till SEK 139.00. Motsvarande utveckling för
OMXSPI, dvs. alla aktier, och OMX Stockholm Industrials,
industribolag, (SX2000PI) var 12.9% respektive 13.4%. Epirocs
börsvärde vid årets slut 2020 uppgick till MSEK 177 483
c

Handel
Epiroc var den 24:e (26:e) mest handlade aktien på Nasdaq
Stockholm under året. Den totala omsättningen i Epirocs
aktier var 68.4 miljarder (53.6), vilket motsvarar en genomsnittlig daglig omsättning på 271.3 MSEK (214.3). Nasdaq
Stockholm stod för 34% (39) av den totala handeln i Epiroc
under 2020. Cirka 44% (23) av handeln genomfördes på den
öppna marknaden, medan resterande handel skedde utanför
publika marknader, såsom OTC (over-the-counter) och dark
pools.

Personaloptionsprogram och
återköp av egna aktier
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2021 ett liknande
prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som
YRHIVXMHMKEVI¯V&ZWMOXIR®VEXXǻRERWMIVETVSKVEQQIX
genom återköp av bolagets egna aktier. Bolagets innehav
av egna aktier den 31 december 2020 visas i tabellen på
nästa sida.

Utdelning, inlösen och utdelningspolicy
Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK 5.50
per aktie för räkenskapsåret 2020 genom:
– En utdelning om SEK 2.50 (2.40) per aktie
– En utskiftning på SEK 3.00 per aktie genom automatiskt
inlösenförfarande,
Utdelningen föreslås att betalas i två lika stora delar. Epirocs mål är att ge aktieägarna långsiktigt stabila och ökande
utdelningar. Utdelningen ska motsvara 50% av nettovinsten
över en konjunkturcykel. Den föreslagna utdelningen motsvarar 56% (49) av vinsten per aktie.

Aktieägare per land den
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Ägarstruktur
Vid utgången av 2020 hade Epiroc 67 162 (70 717) aktieägare.
De tio största aktieägarna, efter röstetal, registrerade direkt
eller som en grupp hos Euroclear Sweden, den svenska värdepapperscentralen, svarade för 33.5% (33.5) av rösterna och
35.0% (33.0) av antalet aktier. Svenska investerare innehade
47% (47) av rösterna och 46% (46) av antalet aktier.

Tio största aktieägarna*
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Nordea Investment Funds

Varav aktier som innehas av Epiroc

*Aktieägare som är registrerade direkt eller som grupp hos Euroclear Sweden, svenska värdepapperscentralen.
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Nyckeltal per aktie
SEK

Börsvärde vid årets slut, MSEK
Resultat per aktie före/
efter utspädning
Utdelning per aktie
Utdelning i % av resultat
Operativt kassaflöde per aktie
Eget kapital per aktie vid året slut
Aktiekurs A/B-aktie vid årets slut
Högsta stängningskurs A/B-aktie
Lägsta stängningskurs A/B-aktie
Genomsnittskurs A/B-aktie
PE-tal vid årets slut, A/B-aktie
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Aktieinformation
Nasdaq Stockholm
ISIN-kod
Totalt antal aktier
– % av röster
– % av kapital
Varav aktier som
innehas av Epiroc
– % av röster
– % av kapital
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Vi driver utvecklingen
mot intelligent gruvdrift
och infrastruktur
Vi har en stark
och beprövad
affärsmodell

Vi skapar värde för
våra intressenter

Viktiga datum
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Vi är en ledande
produktivitets- och
hållbarhetspartners
i attraktiva nischer
Vi har en hög andel
återkommande affärer
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aktie genom automatiskt inlösenförfarande
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Epirocs styrkor
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Årsstämma i Nacka
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Aktiekursutveckling

SEK

Jun-18
Jul-18
Jul-18
Aug-18
Aug-18
Sep-18
Sep-18
Okt-18
Okt-18
Nov-18
Nov-18
Dec-18
Dec-18
Jan-19
Jan-19
Feb-19
Feb-19
Mar-19
Mar-19
Apr-19
Maj-19
Maj-19
Jun-19
Jun-19
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Okt-19
Okt-19
Nov-19
Nov-19
Dec-19
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Jan-20
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Feb-20
Mar-20
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Maj-20
Maj-20
Jun-20
Jun-20
Jul-20
Jul-20
Aug-20
Aug-20
Sep-20
Sep-20
Okt-20
Okt-20
Nov-20
Nov-20
Dec-20

176
165
154
143
132
121
110
99
88
77
66
55
44
33
22
11
0
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ADRESSE R

Ytterligare
information
0ETMXEPQEVOREHIV
För aktieägare och
finansanalytiker
ir@epiroc.com
2IHME
För journalister
media@epiroc.com
&RWZEVWJYPPXJÁVIXEKERHI
För icke-statliga
organisationer och andra
cr@epiroc.com
+ÁVW®PNRMRKSGLWIVZMGI
För kunder
www.epiroc.com
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Det krävs mod för att ligga i framkant av utvecklingen, men de fördelar som
kan uppnås – en förbättrad arbetsmiljö och minskade koldioxidutsläpp – är
värda besväret. Fälttesterna av Epirocs batteridrivna gruvmaskiner gjorde att
hela gruvvärlden höll ögonen på Agnico Eagles Kittilä-gruva i Finland.
Idag har gruvans första batteridrivna riggar för bergförstärkning,
två Boltec E Battery, med framgång tagits i drift.
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Vatten åt Alla
Tillgången till rent vatten är en
mänsklig rättighet. Sedan 1984 har
vårt största samhällsengagemang,
Vatten åt Alla, stöttat projekt som
stärker människor genom tillgång
till rent dricksvatten, sanitet- och
hygien och därigenom bidrar till
mer hälsosamma samhällen.
UƴĜĹĹŅųŅÏĘāĜÏĩŅų·ųĜüŅĩƚŸ
då dessa är särskilt utsatta. De
lokala Vatten åt Alla-organisationerna undersöker och väljer ut en

partners att arbeta med och därefter ett vattenprojekt att stödja.
Projektet kan omfatta borrning
och grävning av en brunn eller
skydd av en naturlig vattenresurs.
Det kan också handla om att
bygga ett system för insamling av
regnvatten eller ett sanitets- eller
avloppssystem.
Vatten åt Alla är en volontärorganisation som drivs av medarbetare från Epiroc-koncernen

och Atlas Copco-koncernen.
Bidrag från medarbetare matchas
med dubbelt så mycket från
företagen.
Under 2020 genomfördes mer
än 60 vatten- och sanitetsprojekt
ĜƐĉĬ·ĹÚåųĵåÚĀĹ±ĹŸĜåųĜĹčüų¿Ĺ
Vatten åt Alla och totalt nåddes
220 000 människor.
För mer information, gå in på
www.water4all.org.
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Epirocs
styrkor

Epirocs
fokusområden
inom hållbarhet

Vi är en ledande
produktivitets- och
hållbarhetspartners
i attraktiva nischer

Vi använder resurser
på ett ansvarsfullt
och effektivt sätt

Vi har en hög andel
återkommande affärer

Vi investerar i säkerhet
och hälsa

Vi driver utvecklingen
mot intelligent gruvdrift
och infrastruktur

Vi följer de högsta
etiska normerna

Vi har en stark
och beprövad
affärsmodell

Vi växer med passionerade
medarbetare och
djärva ledare
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Vi skapar värde för
våra intressenter

Resultat förenar oss, innovation inspirerar oss och
engagemang driver oss framåt. Räkna med att Epiroc
levererar de lösningar och teknologier du behöver
för att lyckas idag och vara ledande i framtiden.
epiroc.com

