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Industrisverige står stadigt. En färsk analys visar att industrin svarar för 
närmare 25 procent av Sveriges BNP. Stora investeringar som Helios-
projektet på SCA Östrand, Södra Cell Värö, Holmen Paper Hallsta och 
Metsä Board Husum bidrar till att stärka industrins fortsatta roll som 
motor i det svenska näringslivet. 

Men globaliseringen, nya tekniska innovationer och digitaliseringen i 
omvärlden gör att utvecklingstakten går allt snabbare. Omställningar och 
effektiviseringar är en del av en verklighet i ständig förändring. 

I ännu högre grad är kvalitet och kunnande nyckelfaktorer för framgång. 
Och det är här som Eurocon har en given plats. 

För oss började det med skogen. På senare år har vi utvidgat fältet till 
att även omfatta energi, gruvnäring, kemi, verkstad, livsmedel, läke- 
medel och miljöteknik – branscher som samspelar och överlappar  
varandra allt mer. 

Automationslösningar behövs överallt. Styrning, underhåll,  
möjlighet till simuleringar, övervakning och säkerhet är bara  
några exempel. Vi kopplar ihop behov med möjligheter för  
att skapa smarta och smidiga lösningar i den dagliga driften.  
Vi tar våra kunder genom hela livscykeln för en investering  
– från förstudier till genomförandeprojekt, driftsättning  
och underhåll. 

Stora delar av industrins möjliga framgångar ligger i  
att skapa ett innovationsklimat som åstadkommer  
konkurrenskraft. På Eurocon kan vi bidra med  
specialister, engagerade ingenjörer, kompetens,  
kvalitetsmedvetenhet, starka nätverk och  
produkter som gör skillnad. Idag och i  
framtiden.

Kvalitet och kunnande 
har en given plats
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När Eurocon uppstod ur sju ingenjörers längtan av att 
stå på egna ben var det aldrig mening att företaget skulle 
växa sig stort. Det viktiga var däremot att bli bäst i sin 
nisch – att hjälpa skogsindustrin att öka sin konkurrens-
kraft genom smarta, tekniska lösningar. 

25 år senare präglas Eurocon fortfarande av grundar-
nas intentioner. Bolaget har vuxit men har ändå lyckats 
behålla den småskaliga känslan med kamratlig stämning 
och ett stort mått av frihet och ansvar i utövandet. Ingen-
jörskulturen med innovation, kvalitet och kundnytta som 
klarast lysande ledstjärnor är bestående. 

Utvecklingen i industrinationen Sverige har onekligen 
gått Eurocons väg. Dels genom den stabila trenden att 
industriföretagen fokuserar på kärnverksamheten och  
anlitar inhyrda konsulter vid ombyggnationer i egna 
anläggningar. Dels genom det stora behovet av teknik- 
konsulter som kan bistå med att hantera det starka  
omvandlingstrycket i industrin som ytterst handlar om  
att fullborda generationsskiftet mot det hållbara samhället.

Idag har Eurocon ca 200 erfarna och kompetenta 
medarbetare som brinner för teknikutveckling. Kapacitet 
finns för att utmana även de största och mest namn- 
kunniga spelarna i de utvalda branscherna skog, energi, 
gruva, kemi och automation för verkstad, livsmedel och 
läkemedel.

I den här årsredovisningen för 2015 blickar vi framåt: 

• Hur ser framtiden ut i våra branscher? 
• Åt vilket håll går utvecklingen? 
• Vad kommer kunderna att efterfråga? 
• På vilket sätt kan vi bidra och fortsätta vara ett  

konsultföretag i framkant? 

Visionen är att Eurocons tillväxt och obrutna rad av 
vinstresultat ska fortsätta, både organiskt och genom 
förvärv. Tillväxtmålet är satt till en tillväxttakt på 15 
procent, vilket innebär att personalstyrka och omsättning 
fördubblas vart femte år. Lönsamhetsmålet är en rörelse- 
marginal på minst 10 procent. Ambitionen är också att 
inom några år gå från listningen på Aktietorget till intro-
duktion på en reglerad marknadsplats.

En av våra stora utmaningar är att attrahera och rekry-
tera rätt medarbetare. En annan utmaning är att fortsätta 
vårda företagskulturen och behålla det lilla företagets 
intimitet med korta beslutsvägar och samtidigt dra nytta 
av det större företagets kapacitet. 

Medarbetarna själva har valt värderingsorden profes- 
sionellt, stimulerande och lönsamt för att beskriva sin 
företagskultur. Det tar vi med oss in i framtiden. 

Eurocon och framtiden

Eurocons ledningsgrupp: Peter Nilsson, Göteborg, Robert Bylin, Örnsköldsvik, 
Johan Westman, Sundsvall, Mikael Lindqvist, Örnsköldsvik, Ylva Larsson, VD-assistent, 
Peter Johansson, VD, Tord Kostet, Kiruna, Jan Östman, Örnsköldsvik

•	 Nettoomsättningen	uppgick	
till 198,8 (173,7) MSEK.

•	 Rörelseresultatet	uppgick	
till 15,8 (12,3) MSEK.

•	 Kostnader	av	engångs- 
karaktär	har	belastat	rörelse- 
resultatet med 1,8 MSEK, 
exklusive dessa kostnader 
uppgick rörelseresultatet till 
17,6 (12,3) MSEK.

•	 Rörelsemarginalen	var	7,9	
(7,1) procent.

•	 Resultatet	efter	finansiella	
poster uppgick till 16,5 
(12,9) MSEK.

•	 Resultatet	efter	skatt	 
uppgick till 12,8 (9,7) MSEK.

•	 Resultatet	per	aktie	 
uppgick till 0,31 (0,23) SEK.

•	 Kassaflödet	från	den	löpande	
verksamheten uppgick till 
16,5 (1,1) MSEK.

•	 Koncernens	likvida	medel	
uppgick till 16,8 (9,4) MSEK 
och soliditeten till 49,5 (51,6) 
procent vid periodens slut.

•	 Aktiekursen	den	30	decem-
ber 2015 var 5,15 (3,34) SEK 
vilket	innebär	en	ökning	
med 54,2 procent.

Eurocon i korthet  
januari – december 2015
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Boken Industribyggarna av 
journalisterna Olle Boman, 
Lasse Nordström och Jerry 
Erixon utkom i oktober 2015. 
En odyssé över Örnsköldsviks 
industrihistoria som beskriver 
både	stora	och	små	företag.	
Ett	kapitel	ägnas	åt	Eurocons	
framväxt.

Eurocon är framgångssagan där kapitel läggs till kapitel. 
Företaget som egentligen inte skulle växa eller anställa 
har 25 år senare närmare 200 anställda och en års- 
omsättning på nästan 200 miljoner kronor. Rekrytering 
är en nyckelfråga och utmaningen de kommande åren är 
att säkerställa återväxten av kompetens. 

– Eurocons varumärke som ett engagerat och profes-
sionellt företag är starkt, och vi fortsätter att bygga  
vidare på det, säger VD Peter Johansson. Jag ser myck-
et fram emot åren som kommer och företagets fortsatta 
utveckling.

Från nischat team till 200 medarbetare

En historisk resa 2012 
Eurocon	vinnare	av		priset	som	Årets	tillväxt- 
företag	i	Västernorrland.	Juryns	motivering:	

”Företaget har sedan  
starten hela tiden  
expanderat och visat  
prov på en mycket mål-
medveten tillväxtstrategi. 
Med specialistkunnande, 
en kompetent ledning och 
en god känsla för kunder-
nas behov har bolaget  
visat prov på en unik 
vilja, framtidstro och 
förmåga att växa med 
lönsamhet i traditionella 
branscher både nationellt 
och internationellt.”

1990
Eurocon bildas i Örnsköldsvik av 
sju ingenjörer och entreprenörer 
från	dåvarande	MoDo	Chemetics.	
Vision:	Att	vara	ett	team	nischat	
mot skogsindustrins behov av 
processer och processtyrning.
Framgångsfaktor:	Att	vårda	kund-
relationerna	utanför	Örnsköldsvik.

2000
Kontoret	flyttar	och	etablerar	sig	i	
den	klassiska	kontorsfastigheten	
”Muttern” i Örnsköldsvik, idag med 
89 medarbetare.

2010
Programvaran och produkten 
MOPS	(Mill	information	and	
optimization system) blir stommen 
i	bolaget	Eurocon	Mopssys	AB	
med huvudkontor i Örnsköldsvik. 
Eurocon	äger	30	procent.	

2012
Vinner	priset	som	Årets	tillväxtföre-
tag	i	Västernorrland.

Öppnar kontor i Stockholm, idag 
med 6 medarbetare. 

Öppnar	kontor	i	Härnösand	
(förvärv	av	Hydlings	Ingenjörsbyrå	
AB),	idag	med	7	medarbetare.

2013
Öppnar	kontor	i	Göteborg	(förvärv	
av	Automation	West	AB),	idag	med	
25 medarbetare.
Syfte:	Öppna	upp	för	nya	kunder	i	
södra Sverige och nya branscher 
som till exempel verkstad, livs-
medel	och	läkemedel	som	alla	är	
beroende av automationslösningar. 

2015
Kontor	i	sju	städer.
Nästan	200	medarbetare.
Uppdrag	i	flera	världsdelar.

Får	den	hittills	största	ordern	
gällande	om-	och	tillbyggnaden	av	
Östrands	massafabrik.	Projektet	
i	sig	är	en	av	de	största	industri-
investeringarna i Sverige genom 
tiderna. 

2001
MoRe	Research	AB	bildas	med	Eu-
rocon	som	delägare.	Övriga	ägare	
är	Kempestiftelsen,	Metsä	Board	
och	Domsjö	fabriker	AB.	
Syfte:	Forskning	och	utveckling	
av produkter och processer inom 
skogsindustrin. Samarbetet har 
vuxit	genom	åren.	

2007
Noteras	publikt	på	Aktietorget.	
Ambition:	Att	på	sikt	introducera	
Eurocon	på	en	reglerad	marknads-
plats. 
Öppnar kontor i Sundsvall, idag 
med 35 medarbetare.

2009
Öppnar kontor i Kiruna, idag med 
28 medarbetare. 

1994
Stora jobb i Kanada och Spanien.
Eurocon	börjar	anställa.

1995
Dotterbolaget Eurocon Enginering 
AB	bildas.

1996
Dotterbolaget	Eurocon	Automation	
AB	bildas.
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Under 2015 har det blivit än mer  
tydligt att Eurocons styrka sitter i med- 
arbetarnas erfarenhet och kunnande. 
Vi är inte störst, men vi är bra på det 
vi gör. I stora projekt gör detta en 
enorm skillnad. Förutom att jobbet 
blir gjort enligt plan bidrar Eurocons 
konsulter med kortare ledtider och 
kostnadsbesparingar. Att dessutom 
några av våra specialister har världs-
unik kompetens gör inte saken sämre 
för våra kunder. Kvalitet går före 
kvantitet och det är extra viktigt när 
det svänger som det gör på marknaden.

Året började trevande med något  
svagare orderingång på vissa orter, 
framförallt inom segmentet Engine-
ering. Detta har påverkat omsätt-
ningen till det sämre, men under de 
två sista kvartalen ökade efterfrågan. 
Kronan på verket blev det prestige-
fulla uppdraget att få arbeta med 
om- och tillbyggnaden av Östrands 
massafabrik. Det är Eurocons största 
order någonsin och projektet i sig är 
en av de största industriinvesteringar-
na i Sverige genom tiderna. Östrand 
kommer att fördubbla produktions-
kapaciteten från 430 000 till 900 000 
årston och får världens största 
produktionslinje för blekt barrsulfat-
massa. Projektet pågår till och med 
2018 och vi behöver både samarbeta 
mellan våra kontor och satsa på nyre-
kryteringar för att tillgodose behoven.  

I augusti startade vi även uppdraget 
för APP och deras fabrik i Indonesi-
en som vi fått i samarbete med Elof 
Hansson International AB. Arbetet 
gäller ingenjörstjänster för process- 
optimering av två kompletta massa-
linjer med tillhörande återvinning. 
Mellan sex och tio medarbetare från 
Eurocon kommer att vara delaktiga 
i projektet som pågår under delar av 
2016 och eventuellt en bit in i 2017. 

Utvecklingen inom gruvindustrin 
blev inte lika positiv som vi hoppats. 
På grund av det låga järnmalms- 
priset har det varit ett tungt år för 
den delen av gruvnäringen som han-
terar järnmalm och detta har drabbat 
vår verksamhet i Kiruna. Eurocon 
har ett bra samspel och samsyn med  
våra uppdragsgivare i Kiruna och 
tillsammans följer vi utvecklingen.  
Vi tänker långsiktigt och våra konsul- 
ter kan ändock bidra på bästa sätt 
eftersom vi arbetar med uppdrag  
som syftar till att öka produktivite-
ten. 

Vi får även positiva signaler när det 
gäller efterfrågan på automations- 
lösningar för livsmedels- och läkemedels- 
industrin. Fler kunder och bättre affärer 
bådar gott inför framtiden. Tyvärr 
drabbades vi under året av en konkurs 
hos en av våra kunder och därför har 
rörelseresultatet belastats med en 
engångskostnad på 1,8 MSEK. Även 
inom vindkraft känner vi av marknadens 
skiftningar. Låga elpriser gör att  
investeringsbesluten dröjer. Under 
2015 har vi dock avslutat några rik-
tigt bra projekt där Eurocon arbetat 
med Statkraft och Holmen Energi.  
Vi ser hoppfullt på energisidan, för-
nybar och grön el kommer starkt och 
det är ett prioriterat område. 

Försäljningen av vår produkt SiteBase 
har inte ökat fullt så mycket som vi 
kalkylerade med. Vi har dock fortsatt 
att investera i produkten med en 
utökad funktionalitet samt fokus på 
integration och arbetsflöde. Försälj-
ningen ökade i slutet av året och vi 
har även en ny version som lanserades 
i första kvartalet 2016. Svängningen 
mellan utveckling och projekt är en 
naturlig del i vår verksamhet som vi 
vet har positiva effekter över tid. 

Totalt sett ökade omsättningen med 
14,4 procent till 198,8 (173,7) MSEK. 
Resultatet belastades i kvartal fyra 
med en kundförlust på 1,8 MSEK.  

VD har ordet

Nya uppdrag och  
nya utmaningar

”Kronan på verket blev 
det prestigefulla upp-
draget att få arbeta med 
om- och tillbyggnaden 
av Östrands massa- 
fabrik.”

Rörelseresultatet exklusive kundför-
lusten uppgick till 17,6 (12,3) MSEK 
och rörelsemarginalen till 8,9 (7,1) 
procent. Redovisat rörelseresultat 
uppgick till 15,8 (12,3) MSEK. 
Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 
(7,1) procent, vilket är under vårt mål 
(över tio procent). Debiteringsgraden 
förbättrades till 84,8 (80,0) procent. 
Vi fokuserar fortsatt på att nå vårt 
lönsamhetsmål för 2016.

De steg vi står inför avseende tillväxt 
är förankrade i den strategiplan som 
vi arbetar med. Medelantalet med-
arbetare har ökat från 181 till 193 
vilket är en ökning med 6,6 procent. 
Ökningen har skett genom organisk 
tillväxt och den största andelen av 
ökningen tillkom under senare delen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
av året. Vi ser ljust på 2016 utifrån 
den förbättrade konjunkturen och det 
rådande marknadsläget inom båda 
våra segment och vi har aldrig haft en 
större orderstock med oss in i ett nytt 
år. Det finns en hel del utmaningar i 
detta, men Eurocons varumärke som 
ett engagerat och professionellt företag 
är starkt, och vi fortsätter att bygga 
vidare på det samt fortsätter med vårt 
framgångsrika rekryteringsarbete. 

Under 2015 hade Eurocon 25-års- 
jubileum och detta kommer vi upp-
märksamma med en konferens för 
samtliga medarbetare i mars månad. 
Temat är samverkan och effektivitet 
mellan kontor och medarbetare. 

Till sist vill jag tacka medarbetare 
och kunder för ett givande år. Vår  
yrkesstolthet tillsammans med kun-
dernas förtroende är en bra plattform 
att utgå från. Nu har vi siktet inställt 
på nya uppdrag och nya utmaningar!  

Peter Johansson, VD

”Vi får även positiva 
signaler när det gäller 
efterfrågan på auto- 
mationslösningar för 
livsmedels- och läke- 
medelsindustrin.”
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Skogens biologik

De	många	träden.	De	stora	skogarna.	 
Sverige	är	världens	tredje	största	exportör	 
av	skogsprodukter	och	förädlingen	fortsätter.	
På	Eurocon	är	vi	med	och	effektiviserar,	säkrar	
och	optimerar	processerna.	Våra	ingenjörer	
har	rötterna	i	myllan	och	huvudena	på	skaft.	
Skogsindustrin	är	vårt	hjärta.	För	oss	är	det	
ren	biologik	att	ligga	i	framkant	när	det	gäller	
det	allra	senaste	kring	skogens	råvaror	och	
produktion. 

Fabriksbyggnader och skorstenar bildar en massiv siluett mot fjärdens vatten. Domsjö  
industriområde utanför Örnsköldsvik är klassisk skogsindustriell mark. I hjärtat av 
Domsjö och granne med Eurocon ligger forsknings- och utvecklingsföretaget MoRe 
Research. Här pågår spetsforskning och utveckling av nya kommersiella produkter – allt 
med fibern i fokus. Företaget var tidigare en del av MoDo, men är nu neutralt och obero-
ende med Eurocon, Kempestiftelsen, Metsä Board och Domsjö Fabriker som ägare. 

– Vi är idag 45 medarbetare med kunder från hela branschen, både i Sverige och värl-
den, säger Stefan Svensson. Tillsammans med oss behöver inte skogsindustriell forskning 
sluta som en avhandling i en bokhylla. Vi är en länk mellan forskningslabbet, verklig- 
heten och framtiden. 

I branschen är det många spännande projekt med tydlig framtidsinriktning som pågår 
– forskning och utveckling kring nanocellulosa, bioraffinaderi, tissue och förpacknings- 
material för att nämna några.

– Vi kan inte slå oss till ro, fortsätter Stefan. Vi behöver tänka nytt. Skogen är vårt  
oljefält, skillnaden är att skogen är förnybar och en grön resurs som fylls på varje år. 
Även om vi hunnit en bra bit finns alltid saker att förbättra och förädla och nya produk-
ter att utveckla.

En av de ljusa framtidsutsikterna för skogen är möjligheten att finfördela cellulosa 
till just nanokristallin cellulosa – ett material som är starkare än stål och med många 
intressanta egenskaper. Bland annat kan det användas som byggmaterial, biokompositer, 
tryckt elektronik och tillsatser i färg. Tillsammans med Holmen, SP (Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut) och Melodea uppför MoRe en pilotanläggning under 2016. 

Framtiden är fiberrik
 
Skogsindustrin är i kraftig omvandling. Produktionen av tryck- och tidnings-
papper minskar drastiskt och branschen ställer om till produkter med 
bättre framtidsutsikter. Men även om efterfrågan på papper minskar är 
träfiberns möjligheter större än någonsin. 

– Allt handlar om att göra mer av trädet, konstaterar Stefan Svensson, 
VD på MoRe Research.
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”De flesta är rörande 
överens om att ved  
som råvara istället  
för olja är framtiden  
i den bioekonomi som  
vi står på tröskeln till.”

– Det finns ett uppdämt behov av 
detta, säger Stefan. Till exempel finns 
direktiv inom bilindustrin att senast 
2022 använda mer förnybart material 
i produktionen. 

Anläggningen kommer att kunna 
producera 100 kilo per dygn och det 
är tillräckligt stora kvantiteter för att 
marknaden ska kunna testa material-
et i sina processer. Både pappersmas-
sa och restprodukter som fiberslam 
fungerar som råvara. 

– Från att ha varit ett problem 
blir slammet plötsligt en intressant 
råvara, förklarar Stefan. Det är en 
bonuseffekt 

Att växla upp forskningsresultat från 
mindre skala till en demonstrations-
anläggning, det vill säga att testköra 
nya produkter i en stor anläggning, är 
nödvändigt för marknaden. Företa-
gen behöver pröva om det nya materi-
alet eller processen verkligen fungerar 
som det var tänkt och därmed är 
kommersiellt gångbart. 

– Min vision är att branschen ska 
bli bättre på att få offentlig finansie-

ring för just detta, fortsätter Stefan. 
Som det är nu halkar Sverige efter.  
I länder som USA och Kina har man 
förstått hur viktigt det är och hälften 
av de offentliga forskningsresurserna 
satsas på riktiga demonstrations- 
anläggningar. 

De flesta är rörande överens om 
att ved som råvara istället för olja 
är framtiden i den bioekonomi som 
vi står på tröskeln till. Problemet 
är bara att det behövs miljardinves-
teringar i tekniska lösningar som 
står sig prismässigt i jämförelse med 
oljebaserade produkter. 

– Jag tycker att råvarans alla 
komponenter så långt som möjligt 
ska utnyttjas för att skapa mervärde. 
I praktiken betyder det att det är  
viktigt att både arbeta med massa- 
fabriker som vill skapa mervärde 
från rester och avfall och med företag 
där hela verksamheten inriktas mot 
bioraffinaderi.

Skogens möjligheter stannar inte 
vid traditionella produkter och pro-
cesser. Stefan tror också att trä kan 
ha en viktig roll när det gäller jordens 
matförsörjning. Till exempel har SP 
Processum tagit fram en metod för att 
producera protein ur en skogsindu-
striell procesström för användning i 
fiskfoder. Proteinet kan sedan ersätta 
dagens dyra och miljöproblematiska 
fiskmjöl. 

– När haven blir mer och mer 
utfiskade behöver vi odla fisk så att 
människor kan få mat. Fler fisk- 
odlingar behöver mer fiskfoder. Men 
det är likadant här, det gäller att få 
upp en tillräckligt stor testmiljö för 
att övertyga marknaden om att det 
fungerar. 

Även modevärlden vänder sig till 
skogen när trenden går från design 
till att handla om material. Ett 
konkret exempel är det nya kalsong-
märket Allvar som snart finns ute på 
marknaden. Grundproduktionen av 
materialet till kollektionen sker hos 
Domsjö fabriker, som använder gran 
och tall för att göra dissolvingmassa 
till viskostyger. 

Framtiden för skogen finns där, det 
gäller bara att se den för alla träd. 
Stefan ser stora utvecklingsmöjlig- 
heter – både för branschen i stort och 
för det egna företaget där Eurocons 
delägarskap är en viktig parameter. 

– Eurocon har skickliga konsulter 
med lång erfarenhet. Tillsammans 
kan vi gå på djupet och erbjuda 
befintliga och framtida kunder en helt 
ny typ av avancerade processkonsulter.

Björkved Granved
Cellulosa 

förpackningsmaterial, 
papper, tissue, nano- 

cellulosa, m.m.

Hemicellulosa
Etanol och produkter 
baserade på etanol, 

biobarriärer

Lignin
Eldas för bioenergi 
bland annat internt  

i massabruken, biodriv-
medel, betongindustrin 

som dispergerings- 
medel (lignosulfonat)

Extraktiv- 
ämnen

Internbränsle, tallolja, 
drivmedel från tallolja 
parfymindustrin m.m.

         41 %
      30 %

   27 %

2 %

      40 %            
         37 %

            20 %

                 3 %

Vad kan 
man göra 

av ett träd?
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Massanpassad kemi

Ved	istället	för	olja.	Rösterna	 
för	förnyelsebara	råvaror	klingar	
allt	högre	och	för	kemiföretagen	 
är	vedfibern	högintressant.	 
På	Eurocon	har	vi	lång	erfarenhet	 
av kalkyler och konstruktion inom 
kemiindustrin.	Dessutom	är	vi	
riktigt	bra	på	idéer	och	koncept	
som integrerar nya processer i 
befintliga	massabruk.	Att	mass- 
anpassa kemin till det nya bio- 
samhället	är	en	viktig	del	av	 
både	vår	och	Sveriges	framtid.	

Listan på möjliga biprodukter från massabruken kan 
göras lång. De stora flödena av svartlut från kokningen av 
vedflis kan bli drivmedel och material till bioraffinaderier. 
Lignin blir biobränsle och kan högförädlas till kolfiber. 
Tallolja blir råvara för kemikalier och biodiesel. Svart-
luten kan förgasas till syntesgas och även den användas 
som drivmedel. Hemicellulosa kan bli barriärmaterial i 
förpackningar och hydrogeler till livsmedel och medicin.  
Den nygamla textilcellulosan blir ett alternativ till bom-
ullen.

– Jag är inte orolig, det finns oändligt många möjlig-
heter att utveckla och vidareförädla nya produkter från 
skogen, säger Mats. Det som verkligen behövs för att ge 
bioekonomin en rejäl skjuts framåt är ett omtag på den 
innovativa och kreativa sidan. 

Som VD för Åkroken Science Park är Mats Ullmar drivande  
i BioBusiness Arena – ett nätverk av partners inom samhälle, 
näringsliv och akademi med visionen att bli en global nod 
för bioekonomins förnyelse. 

– Skogsindustrin har länge arbetat med konsolidering 
och effektivisering. Nu behöver vi tillsammans hitta nya 
vägar. Det handlar om att bryta barriärer, skapa nya 
lösningar, ompröva affärsmodeller, söka nya värdekedjor 
och konstellationer. 

BioBusiness Arenas roll är att bygga de vägar som be-
hövs för att möjliggöra möten mellan aktörer som tidigare 
inte har haft kontakt. Det handlar även om att se till att 
befintliga vägar förblir körbara.

– Ibland får vi vara guider så att nya aktörer tar 
den bästa och snabbaste vägen, förklarar Mats. Ett bra 
exempel på detta är de temagrupper som skapats inom 
BioBusiness Arenas nätverk. Där möts aktörer från olika 
branscher för att tillsammans arbeta fram nya lösningar 
och produkter, vilket redan resulterat i ett nystartat bolag.

Men förutom nylagda vägar behöver många stora fö-
retag förstå värdet av intraprenör- och entreprenörskap. 
Och våga bryta med devisen om att ”ensam är stark”. 

– Idag kan du inte längre bara skära på kostnadssidan. 
Det behövs riskkapital, mod och en vilja att samarbeta 
och dra nytta av andra. Innovation är inte en isolerad 
företeelse utan i allra högsta grad en ledningsfråga och ett 
ansvar som hör hemma hos alla i en organisation. 

Plast gjord av biomaterial och jeans där bomullen byts 
ut mot slitstarka cellulosafibrer. Ingenting är omöjligt 
och efterfrågan på biobaserade produkter ökar. Här står 
kemiindustrin inför en stor framtida förändring när den 
organiska kemins basmolekyler, till exempel eten, propen 
och naturgas, kan ersättas med förnybara källor. 

– Eftersom slutprodukten blir de samma som tidigare 
borde övergången vara given utifrån miljöskäl. Tyvärr är 
kostnaderna för höga. 

Även bilindustrin är en viktig marknad. 
– Restprodukten lignin kan förädlas till kolfiber som 

i sin tur är ett starkt och lätt material för tillverkning av 
bildelar, förklarar Mats. 

En utmaning för bioekonomin är tiden, det får inte dröja 
för länge innan det tar fart. En annan utmaning är att 
komma till demonstrationsskala i de många forsknings-
projekt som pågår. Och därefter kunna växla upp till full 
skala. 

– Jag tror att Eurocon har en viktig roll i omställnings-
arbetet, säger Mats. Ett område för Eurocons experter 
att jobba inom skulle kunna vara att räkna hem och förse 
industrin med demonstrationsanläggningar. 

God förståelse för regionala behov i kombination med 
global kompetens är en framgångsfaktor. 

– Det gör att Eurocon kan ligga steget före och verkli-
gen bidra till en ny ekonomi. 

Bioekonomin  
behöver nya vägar
Begreppet bioekonomi är snart en självklarhet. Vi går från fossilt till förnybart. Och miljölagstiftningen, 
subventioner och ett visst konsumenttryck gör att biobaserade produkter är hetare än någonsin. 
Speciellt intressanta är biprodukterna från de kemiska massabruken. 

– Allt vi kan göra från olja kan vi göra från skogen, säger Mats Ullmar som är teknologie licentiat 
inom strömningsmekanik med inriktning mot pappersteknik och idag VD för Åkroken Science Park. 
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Vid ett-tiden varje natt kommer 
sprängningarna i stötar. Kaffekop-
parna i köksskåpet klirrar till. Patrik 
Kuoppa, kirunabo sedan fem år 
tillbaka, tänker inte ens på det längre. 

– Många utifrån blir rädda de för-
sta nätterna, men här är kopplingen 
till gruvan och LKAB så självklar att 
det blir en del av livet.

Även om sprängningarna sker under 
jord arbetar de allra flesta inom gruv-
driften ovanför marken. Malmbryt-
ningen är delvis automatiserad och 
fjärrstyrd på en hög teknisk nivå. 

– Eurocons insatser rör till största 
delen förädlingen av malmen, fortsät-
ter Patrik. Det handlar bland annat 
om produktionsökande projekt för 
att få ned kostnaden per producerat 
ton. Men även projekt för att säkra 
tillgängligheten på anläggningarna 
och rena uppgraderingsprojekt är 
vanligt förekommande. 

Förädlingen sker i flera steg; sov-
ring av gråbergsrester på magnetisk 
väg, bearbetning i anrikningsverk 
och omvandling från slurry till järn-
malmspellets. Och efterfrågan finns. 
Till exempel säljer LKAB vartenda 
gram de producerar, men under 2015 
föll priset på järnmalm till sin lägsta 
nivå sedan 2008.

– Självklart pratar alla om järn-
malmspriset och följer utvecklingen, 
säger Patrik. 

Prisfallet med 40 procent beror till 
största delen på det som sker i Kina. 
Från att ha haft en investeringsdriven 
tillväxt växlar nu det stora landet i 
öster om till konsumtionsdriven till-
växt. Efterfrågan på stål har minskat 
i takt med att fastighetssektorn och 
byggbranschen dragit ner rejält på 
tempot. 

Även priset på andra basmetaller 
som nickel, aluminium och bly har 
gått ned. Och internationella analyti-
ker bedömer att priserna kommer att 
vara låga även de kommande tre åren. 

– Det gäller både för branschen 
och för oss konsulter att ha is i 
magen. På Eurocon arbetar vi nära 
våra uppdragsgivare i gruvindustrin 
så att vi gör rätt insatser och snabbt 
kan ställa om utifrån de behov som 
uppstår. 

Även om det finns konkurrens från 
både Australien och Sydamerika tror 
Patrik att malm och andra  
metaller från Sverige har bra fram-
tidsutsikter. Efterfrågan på stål kom-
mer att på ett eller annat sätt alltid 
att finnas. Och med tanke på de  

svenska satsningarna på arbetsmiljö,  
hållbarhet och resurseffektivitet  
borde vi kunna behålla marknads- 
andelar. 

– Jag tror att framtiden handlar 
om hur väl branschen lyckas med för-
ädlingen, kommenterar Patrik. Alla 
ståltillverkare vill ha olika fraktioner 
och konsistenser för olika ändamål 
och det gäller att ligga lite före. 
På Eurocon har vi skaffat oss bra 
erfarenhet av industrins villkor, det 
gör att vi kan kliva fram och erbjuda 
både produkter och tjänster till fler. 

Och även om stora delar av Kiruna 
stad ska flyttas för att ge plats åt nya 
tunnlar och bergrum står gruvin-
dustrin stadigt. Borrningarna har 
fördjupat gruvan till dess rekordnivå 
1365 meter. I Narviks hamn har 
en ny skeppslastare glidit in medan 
Luleå Malmhamn har fått en helt ny 
bentonitanläggning. Det är stora  
och unika projekt som drar till  
sig både människor och upp- 
märksamhet. Så järnmalms- 
priset till trots, kaffekopparna  
i köksskåpen kommer  
garanterat att fortsätta  
klirra varje natt.

Välgrundad affär trots låga priser
Sverige är Europas största producent av järnmalm. Även när det gäller brytning av koppar ligger vi 
högt på listan. Och det är i Kiruna det mesta sker. Sedan 1890 har mer än en och en halv miljard ton 
järnmalm utvunnits ur Malmfältens gruvor.

– Även om råvaran håller hög kvalitet är det människorna bakom tekniken som gör skillnad, säger 
Patrik Kuoppa, projektingenjör på Eurocon i Kiruna. 

Hjärnkraft

Från	gruva	till	kund.	Förädlingen	av	 
den malm och de mineraler som bryts  
i	Sverige	håller	världsklass.	På	Eurocon	
arbetar	vi	nära	gruvindustrin	och	är	del- 
aktiga	med	vårt	kunnande	i	alla	delar	
av	förädlingskedjan.	Vi	har	fokus	på	
produktionsökande projekt och vet hur 
viktigt	det	är	med	optimerade	proces-
ser	för	att	pressa	kostnader.	Hjärnkraft	
på	riktigt. 
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Energisk energi

Sol, vind och vatten. Det nya energi-
samhället	bygger	på	klimatsmart	och	
energieffektiv	elproduktion.	På	energi-
området	blir	även	säkerhetsaspekten	allt	
mer	central.	Här	har	Eurocon	spetskom-
petens	och	vi	har	tagit	oss	an	frågan	i	
uppförandet	av	både	stora	vindparker	
och	små	solcellsanläggningar.	Energi	 
ger oss ny energi.

Vi tänker effektfullt  
och förnybart 
Konturerna av ett nytt energisamhälle växer fram. Oavsett om det är biobränsle, 
sol, vind, vågor eller vatten är det just nu stort fokus på miljöanpassade och  
energieffektiva lösningar. 

– Våra konsulter inom energiområdet kommer att ha fullt upp även i framtiden, 
säger Nils Lindström, elteknikspecialist på Eurocon i Örnsköldsvik. 
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Effektbehov och installerad effekt

”Det går inte att bara prata om vilka 
investeringar som behövs i Sverige. 
Diskussionen behöver handla om 
den globala energiförsörjningen.”

Det rör på sig i energibranschen. Elpriserna noterar 
fortsatt låga nivåer, elexporten ökar, produktionsmixen 
förändras och vi ser att vindkraften levererar mer än  
någonsin. Den nödvändiga omsvängningen till miljö- 
anpassade energikällor fortsätter och är stabil, men 
fortfarande är glappet stort innan Sveriges elförsörjning 
kan vara till 100 procent förnybar. Nils förklarar med ett 
räkneexempel:

– Effektbehovet en kall vinter ligger på 28 000 MW, 
säger Nils. Sol, vind- och vattenkraft står tillsammans 
för cirka 22 000 MW installerad effekt. Det fattas minst 
6 000 MW för att komma i balans och det dubbla för att 
hålla en strategisk marginal.

Nils är elteknikspecialist på Eurocon och har följt 
energibranschen under hela sitt yrkesliv. Spelplanen har 
förändrats rejält. 

– Det går inte att bara prata om vilka investeringar 
som behövs i Sverige. Diskussionen behöver handla om 
den globala energiförsörjningen. 

Han konstaterar också att ingen vill tillbaka till en 
värld där kolkraft och kärnkraft dominerar. Det behövs 
mer utveckling kring hur vi ännu bättre kan ta tillvara 
vinden och solen som energikällor. 

– Solkraft, eller solel, tror jag snart får ett riktigt  
genombrott, fortsätter Nils. Statens Energimyndighet  
har ett uppdrag från Regeringen att ta fram förslag på en 
strategi för ökad användning av solel, den ser jag fram 
emot att ta del av. 

Det finns redan en hel del erfarenhet av solens givande 
strålar. Nordens största solcellsanläggning på byggnad 
finns i Örnsköldsvik och invigdes i november 2015. 

Där har Eurocon funnits med som rådgivare, bland 
annat på säkerhetssidan.  

 
 
 
 
 

– När företaget BAE Systems var tvungen att byta sin 
slitna fasadplåt, valde de att bygga en ny med integrerade 
solceller, berättar Nils. Ytan är stor som en halv fotbolls-
plan och kan producera drygt 230 000 kWh/år. 

Att solel skulle vara ett dåligt alternativ för ett mörkt 
och kallt Sverige håller inte Nils med om. 

– Tack vare vår rena luft har Sverige stor instrålning. 
Potentialen finns. 

Energieffektivisering är också en insats som hör till det 
nya hållbara energisamhället. Här finns en hel del ogjort. 
Nils ser stora möjligheter i att till exempel använda upp-
handlingar som ett styrmedel. 

– Att styra inköpen mot effektiva maskiner med hög 
verkningsgrad kan göra stor skillnad. 

Ett annat exempel är att tänka långsiktigt och våga  
ifrågasätta hur vi gör saker. 

– Idag har isolationsmaterial i kablar ibland dålig 
motståndskraft mot åldring därför att man tänker miljö-
vänligt på kort sikt. Det gäller också att minska förluster, 
att helt enkelt dimensionera och koppla en kabel från ett 
ställverk på effektivaste sätt ur ett hållbarhetsperspektiv. 

För Eurocon ökar efterfrågan på energisidan och en 
ny elkraftgrupp är bildad där fokus ligger på förnybart 
tänkande. 

– Vi ska fortsätta ligga i en framkant där hållbarhets-
perspektivet genomsyrar allt, säger Nils. 

”Effektbehovet en kall vinter 
                   ligger på 28 000 MW.”

Nils Lindström, Eurocon

28 000 MW

22 000 MW

34 000 MW

M
AR

G
IN

AL

FÖRNYELSEBAR ENERGI

ICKE FÖRNYELSEBAR ENERGI

FÖ
R

B
ÄT

TR
IN

G
SP

O
TE

TI
AL

22 23



”Det skapar möjligheter  
och utrymme för nya 
tillämpningar som vi 
inte ens kan föreställa 
oss.”

Blixtsnabbt och snart uppkopplat
Den nya smarta industrin är här för att stanna. Automation och digitalisering går hand i hand och flera 
svenska företag har ledande positioner när det gäller att utveckla, leverera, integrera och använda 
automationstekniken.

– Trots de tekniska framstegen är människan fortfarande viktigast, säger Peter Nilsson,  
kontorschef på Automation West AB, som sedan 2013 ingår i Euroconkoncernen. 

Bra relationer och duktiga             människor är A och O för att utvecklingen ska gå framåt. 

Autofokuserade

Snabbt,	rätt	och	effektivt.	
I	vår	automatiserade	värld	
hänger	det	på	tusendelen	av	
en	millimeter	för	att	få	stör-
ningsfri	drift.	På	Eurocon	har	
vi djup kunskap i konstruk-
tionslösningar och program-
mering	för	branscher	som	
livsmedel,	sjukvård,	läkemedel	
och	miljöteknik.	Att	vara	auto-
fokuserade	är	för	oss	att	 
greppa kundens hela behov.

Peter Nilsson varvar sin tid mellan 
projektledning och marknadsföring 
på kontoret i Västra Frölunda.

– Vi levererar ofta hela koncept-
lösningar oavsett om det gäller att ta 
fram en ny produkt eller bygga om en 
befintlig maskin. 

På kundlistan finns välkända  
konsumentvarumärken som Apote-
ket, Pågen och Carlsberg. En annan 
återkommande kund är Mölnlycke 
Health Care där Automation West 
har varit med och tagit fram unika 
maskintekniska lösningar för pro-
duktion av sårvårdsprodukter och 
kompresser. 

– Kunden har jobbat fram idéer 
och vi har stått för utvecklingen av 
styrtekniken i maskinen som ska 
förverkliga de nya produkterna, 
förklarar Peter. Att få vara med från 
idéstadiet, via brainstorming till 
färdig maskin är ett förtroende och 
samtidigt en inspirerande utmaning. 

Utvecklingen inom automation 
går snabbt. Tempot skruvas upp i 
produktionen och minsta störning 
skapar stora förluster. Ingenjörer och 
tekniker behöver veta vad de gör när 
till exempel en maskin ska tappa upp 
80 000 öl- eller läskburkar per timme. 

– Med vår långa erfarenhet kan 
vi ställa rätt frågor till kunden, det 
handlar mycket om fingertoppskänsla. 

Robotiseringen ökar i alla 
branscher – från industrirobotar till 
robotar som tar sig mänskliga ut-
tryck. I takt med tillväxten ökar även 
efterfrågan på kunskap. Någon ska ha 
förmåga att installera och verkställa. 

– Automationsingenjör är verkli-
gen ett framtidsyrke, allt som har med 
konstruktion, mekanik, el och kemi 
kräver denna kompetens idag. 

En annan faktor som talar för 
automationskunnandets framtid är 
Internet of things. När fler och fler 
komponenter får en egen identitet och 
blir uppkopplade för att kommunicera 
med omvärlden behöver de genom-
tänkt styrning. 

– Även om vi inte är där ännu är 
sakernas internet lite av en revolution 
för industrin, säger Peter. Det skapar 
möjligheter och utrymme för nya 
tillämpningar som vi inte ens kan 
föreställa oss.

Men utvecklingen till trots finns det 
grundvalar som inte går att rucka på. 
Exempelvis förtroende och trygghet. 
Att som kund veta att den konsult 
man anlitar kan ens processer bättre 
än en själv är guld värt. 

– Jag upplever mer och mer att 
kunderna vill jobba med kända 
leverantörer. Ett exempel är vår kund 
Mölnlycke som när de tillverkar en-
heter utanför Sverige vill att vi följer 
med ända in på verkstaden. Det blir 
för komplicerat och tidskrävande att 
blanda in nya människor i projekten. 

Att som konsult kunna leverera ett 
helhetsansvar är en konkurrensfördel 
redan nu, men kanske ännu mer i 
framtiden. 

– Allt är tidspressat och inget får 
ramla mellan stolarna, säger Peter. 
Att ha ett nära samarbete med kun-
den, färdiga konceptlösningar och ett 
upplägg från start till mål är nyckeln 
till framgång.

Internet of things
Internet	of	things	(IoT),	är	ett	samlingsbegrepp	
för	den	utveckling	som	innebär	att	maskiner,	
fordon,	gods,	hushållsapparater,	kläder	och	 
andra	saker	samt	varelser	(inklusive	människor),	
förses	med	små	inbyggda	sensorer	och	
processorer.	På	så	sätt	kan	enheterna	uppfatta	
sin	omvärld,	kommunicera	med	den	och	skapa	
situationsanpassade beteenden och medverka 
till	smarta,	attraktiva	och	hjälpsamma	miljöer,	
varor	och	tjänster.
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Ordet hållbarhet för ofta tankarna till 
miljön och allt som görs för att minska 
vår påverkan på den – gröna teknologiska 
lösningar, miljöanpassade transporter 
och minskat resande som exempel. Men 
hållbarhet har flera dimensioner. På Euro-
con arbetar vi med hållbarhet på tre sätt; 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

En hållbar utveckling är en utveckling 
som kan tillgodose dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlig-

heter att tillgodose sina behov. Det handlar 
om en helhetssyn på människan, samhället 
och dess förutsättningar och möjligheter. 

–Vi vill vara en del av närsamhället och 
bidra till utveckling i de regioner vi arbe-
tar, säger VD Peter Johansson. I det ingår 
bland annat att berätta att vi finns och vad 
vi jobbar med. Som tekniskt konsultbolag 
har vi även en stor möjlighet att vara med 
och bidra till regionens hållbarhetsutveck-
ling. 

Alla våra projekt är 
hållbarhetsprojekt
Att	minska	utsläpp	och	energi-
förbrukning	är	en	självklar	del	i	
Eurocons	projekt.	Att	optimera	
processer handlar om att 
minska	slöseriet	–	på	alla	sätt.	
Precis	som	vi	hjälper	våra	 
kunder	att	fatta	bra	inves-
teringsbeslut i ekonomisk 
mening	ska	vi	hjälpa	dem	att	
tänka	hållbart	för	att	hushålla	
med resurser, minska energi-
användning,	optimera	kemi-
kalieflöden,	minska	utsläpp,	
återvinna	och	förbättra	arbets-
miljöer.	Allt	för	en	långsiktig	
samhällsutveckling.	

Ett	exempel	är	BioCoop,	ett	
samarbete	mellan	SCA	och	
Sundsvall	Energi	där	Eurocon	
funnits	med.	Två	oljepannor	
på	Ortvikens	pappersbruk	
har	byggts	om	för	att	eldas	
med	biobränsle	och	Östrands	
massafabrik	har	anslutits	till	
fjärrvärmenätet.	Tillsammans	
minskar	SCA	och	Sundsvall	
Energi sitt oljeberoende med 
cirka	25	000	ton	per	år.	

Miljömässigt	är	klimatet	och	
alla	invånare	i	Sundsvalls- 
området	vinnare	–	mer	spill- 
värme	från	industrin	kommer	
till	användning	och	lastbils- 
transporterna till Korstaverket 
minskar.

Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

Ett strategiskt engagemang

Hälsosamma medarbetare
Hälsoarbetet	inom	Eurocon	är	oerhört	viktigt	och	prioriterat.	Vi	erbjuder	
medarbetarna	stora	möjligheter	till	motion	och	massage	i	form	av	frisk-
vårdsbidrag	och	andra	möjligheter	att	utöva	idrott	och	träning.	
–	Kontoren	är	duktiga	på	att	hitta	på	aktiviteter,	berättar	Emelie	Parkman,	

personaladministratör	på	Eurocon.	Vi	har	en	familjär	och	spontan	stämning	
som uppmuntrar initiativ. 
Dessutom	förser	bolaget	samtliga	medarbetare	med	en	sjukvårds- 

försäkring	för	att	garantera	snabb	och	kvalificerad	sjukvård.

B
Y

 E U R O C

O
N

SP O N S O RED

Som en del i vårt hållbarhetsarbete 
satsar vi mycket på utveckling och 
innovation i form av stöd till inno-
vationskluster som SP Processum, 
Process IT och Åkroken Science Park. 
Det är ett sätt att bidra till utveckling 
inom de branscher och regioner där 
vi verkar. 

SP Processum är ett ledande 
bioraffinaderiinitiativ på både en 
nationell och internationell arena. 
Största delen av verksamheten ligger 
i att stödja och initiera forskning och 
utveckling inom områdena biotek-
nik, energiteknik, oorganisk kemi, 
organisk kemi samt råvara med 
hållbarhetsfokus. Eurocon bidrar med 
nätverksbyggande och har en plats i 
styrelsen. 

Process IT Innovations är ett 
samverkanscentrum i norra Sverige 
som arbetar för att, tillsammans med 
industriellt inriktade IT-företag, ta 
fram nya tekniska lösningar med 
utgångspunkt i basindustrins behov. 
Här deltar vi för att försöka ligga i 
framkant när det gäller den digitala 
utvecklingen. 

Åkroken Science Park jobbar 
med utvecklingsfrågor för regionen. 
Genom ett samspel mellan akademi, 
näringsliv och offentliga aktörer kan 
människor, företag och idéer mötas 
och bli till innovation och tillväxt. 
Eurocon sitter med i styrelsen och 
deltar aktivt i projektet BioBusiness 
Arena.

”Stöd till innovations-
kluster som SP Proces-
sum, Process IT och 
Åkroken Science Park 
är ett sätt att bidra 
till utveckling inom de 
branscher och regioner 
där vi verkar.”

Hållbara företag 
i Örnsköldsvik
Vi	är	även	en	del	av	projektet	”Hållbara	företag	i	 
Örnsköldsvik”	vars	mål	är	att	jobba	för	en	hållbar	
framtid	i	Västernorrland.	
Projektet	sätter	fokus	på	kompetensförsörjning	 

och	hållbart	resande.	Via	seminarier	och	föreläsare	 
får	projektdeltagarna	ta	del	av	trender	och	få	inspiration	
till	det	egna	hållbarhetsarbetet.
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”Vad får våra med- 
arbetare att kliva upp 
på morgonen och ta sig 
till jobbet? Det tycker jag 
är en oerhört intressant 
tanke som verkligen 
handlar om hållbarhet.”

Engagemang 
för idrott och kultur
Vi har många olika sponsringssamarbeten där vi får 
möjlighet att synas i bra sammanhang utanför vår 
egentliga verksamhet. Det hoppas vi kan locka fler 
människor att bli nyfikna på vad vi gör. Under 2015 har 
vi haft ett ”eget” damcurlinglag som spelat i elitserien. 
Vi har också ett samarbete med det omtalade ishockey- 
laget Kiruna IF som under en match 2014 iklädde sig 
ett matchställ i HBTQ-rörelsens regnbågsfärger för att 
försöka bryta normen inom idrottsrörelsen. 

Det här är några av de föreningar och  
evenemang vi har stöttat under året:
Timrå IK (ishockey), Sundsvall Dragons (basket),  
MoDo Hockey, Timrå Hästsportförening,  
Kiruna AIF (innebandy), Kiruna RK (ridklubb),  
Kiruna IF (ishockey), Sjunde i sjunde (musikevent  
i Örnsköldsvik), Barnens guldkant (Sundsvall),  
UNICEF, Hoppets Stjärna, Lekterapins dag,  
Asplöven Hockey, Sundsvall Hockey, GIF Sundsvall.
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Ekonomisk, social och miljömässig  
hållbarhet – så här hänger det ihop
För Eurocon är de tre dimensionerna av hållbarhet både 
varandras förutsättning och stöd. För att ha en ekonomi  
i balans och fokus på tillväxt behöver vi ha en arbetsmiljö 
där våra medarbetare trivs och kan utvecklas. De tjänster 
vi erbjuder behöver hålla hög kvalitet i både kunskap och 
utförande – allt för att kunna leverera hållbara miljö- 
lösningar, produkter och mervärde till våra kunder både 
idag och i framtiden. 

Till vår hjälp har vi bland annat kvalitetssystem som 
följer ISO 9001. För att säkra kvalitet och kundnöjdhet  
har vi rutiner för uppföljning både inom uppdrags- 
organisationen och tillsammans med våra uppdragskunder.  
Vi har kontinuerliga medarbetarundersökningar och 
personalutvecklingssamtal med efterföljande åtgärdsplaner. 
Lyhördhet för medarbetarnas krav och önskemål är en av 
Eurocons starkaste ledstjärnor.

HÅLLBAR 
[jfr d. holdbar, t. haltbar]

som håller, står sig, varar länge;  
stark, motståndskraftig, hållfast;  

slitstark, varaktig

Vad är det bästa med att arbeta på 
Eurocon?  
– Jag skulle säga att det är friheten. Hos 
oss har alla ett ansvar att se till att jobbet 
blir gjort och därmed kan man själv till 
viss del styra sina arbetstider. Jag tycker 
också att det är en fördel att Eurocon 
är svenskägt och jämförelsevis litet. Det 
skapar korta och snabba beslutsvägar 
samt en tightare stämning på kontoren.

Vad är det roligaste du vet i ditt yrke?
– Att motivera andra. Jag tycker det är 
väldigt roligt att jobba med personal- 
ens utveckling och välmående. Det 
skapar i sin tur ett gott Employer branding 
som är väldigt värdefullt både internt 
och externt. Vad får våra medarbetare 
att kliva upp på morgonen och ta sig 
till jobbet? Det tycker jag är en oerhört 
intressant tanke som verkligen handlar 
om hållbarhet.

Hur tänker Eurocon kring unga talanger?
 – Vi satsar mycket på att unga ska få 
upp ögonen för branschen och oss.  
För att säkra kompetensförsörjningen 
behöver vi ständigt bli flera och ung- 
domar som kan bidra med ny kunskap är 
en viktig nyckel.

Hur gör ni för att nå ut?
– Det handlar mycket om att synas.  
Vi deltar i mässor och aktiviteter på både 
grundskolor och universitet.  
Under 2015 har vi bland annat varit med 
på karriärmässa för Örnsköldsviks 9:or 
och Mittuniversitets arbetsmarknadsdag 
SAAM. Under 2016 kommer vi att inten-
sifiera det arbetet och vara med på fler 
orter i hela landet. 

Vi har även fått klartecken för ett 
nytt skolprojekt tillsammans med  
Örnsköldsviks kommun, Husumskolan 
och Metsä Board. Här kommer vi att 
arbeta för mer teknik i undervisningen 
med projektet Knightec på Rinkeby- 
skolan i Stockholm som förebild. 

Det är viktigt och roligt att berätta 
om oss och vad vi gör. Många känner 
bara till de större teknikkonsultföre- 
tagen, jag tror att vi kan vara ett spän-
nande alternativ.

Finns det möjlighet till traineeplatser?
– Ja, vi har några olika vägar in. En givan-
de satsning är samarbetet med Umeå 
Universitet som heter Co-op. Det står 
för cooperative education och innebär 
att studenter kan få ett arbetsintegrerat 
lärande med sommarjobb, exjobb och 
projektarbeten. Under 2015 tog vi emot 
den första studenten och vi känner  
redan nu att detta är en bra metod. 
Förhoppningsvis kan vi ta emot fler och 
förhoppningsvis kan de fortsätta hos  
oss efter avslutad utbildning. 

Vi ingår även i ett traineeprogram som 
drivs av Åkroken Science Park i Sunds-
vall i nära samarbete med SP Proces-
sum i Örnsköldsvik. Målet är också att 
hjälpa till att skapa nya länkar och ökad 
samverkan mellan de medverkande 
företagen och att bidra till att attrahera 
ung kompetent arbetskraft till regionen. 
Programmet är 18 månader långt med 
fyra arbetsperioder blandat med utbild-
ning och seminarium hos Eurocon och 
tre andra företag som ingår i samarbetet.

Hur tänker du framåt?
– Vi behöver lyfta Eurocons hållbarhets-
arbete ännu mer och fortsätta finnas 
med i positiva och framåtsyftande sam-
manhang på alla orter där vi har kontor. 
Även om sponsringssamarbeten eller 
satsningar på forskning och innovation 
inte alltid leder till en omedelbar anställ-
ning så är det bra för oss att synas och 
vara omtalade.

Hallå där Emelie Parkman som  
jobbar med HR-frågor på Eurocon
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Molnbaserade tjänster och Internet of Things är på väg 
att förändra hur industrin jobbar. Eurocons SiteBase är ett 
hjälpmedel på vägen. Programsviten knyter ihop infor-
mationshanteringen i ett projekt eller i en anläggning och 
skapar effektivitet och säkerhet i arbetsflödet.

– Alla projekt som handlar om konstruktion, utveck-
ling och integration behöver ett nav, säger Robert Bylin, 
vice VD på Eurocon Engineering och användare av Site-
Base. I SiteBase skriver du in data en gång och sedan kan 
du nyttja detta hela vägen fram.

Den senaste versionen, SiteBase 7.0 som färdigställs  
under våren 2016, bygger på den senaste tekniken. Själv-
klart har den molnbaserade tjänster och vi förbereder oss 
för kommande Industri 4.0. 

Vanligtvis har SiteBase installerats som mjukvara till 
datorer, men det blir allt vanligare att all information 
hämtas från mobil eller surfplatta.

– Du har hela projektet i din hand och kan hantera allt 
från tidsplanering och restpunktslistor till utcheckning 
och idrifttagning från vilken plats som helst. 

 
 
 
 
 
 

Med vår hantering av ID-taggar som RFID, NFC och 
QR har vi en möjlighet att följa komponenter i projekt 
från inköp till färdig drifttagen anläggning över hela  
världen, förklarar Robert. Dessutom är SiteBase fullt  
kompatibel med Microsofts alla verktyg. 

Genom att kombinera SiteBase med konsultverksam-
heten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal 
effektivitet – programvara, tjänster, utbildning och  
support på ett och samma ställe. 

– Det vi siktar på nu är att nå ut utanför traditionell 
processindustri. Alla som driver projekt med någon form 
av konstruktion behöver den hjälp och det smarta stöd 
som SiteBase är.

Sitebase 7.0

En del av den  
industriella revolutionen

”Du har hela projektet i din hand och 
kan hantera allt från tidsplanering 
och restpunktslistor till utcheckning 
och idrifttagning från vilken plats 
som helst.”

HÅLL KOLL PÅ KVALITET OCH KOSTNADER MED MOPSsys
När ett projekt övergår till driftfas finns managementverktyget 
MOPSsys – Mill Information and Optimization System. Här 
följer du trender i en fabrik med optimeringsfunktioner för att 
sänka kostnaderna, förbättra kvaliteten och övervaka miljösi-
tuationen. MOPSsys finns installerat på ett hundratal platser i 
16 länder och är ett av Eurocons intressebolag. 

Det här är SiteBase

Låt	konstruktörer	 
och	montörer	använda	 
SiteBase	för	att	till	 

exempel	ändra	på	en	 
krets eller byta en motor

Kontinuerliga  
användarmöten	 
för	dialog	och	 

utveckling

Integrera mot 
3D-modeller

Håll	ordning	på	all	
information i en 
anläggning	eller	i	

ett projekt.

Få	överblick	
över	pågående	

processer

Få	fram	 
kostnadsberäkningar

Samspela 
mellan olika 

teknikdiscipliner

Hantera dokument, 
regelverk och  
specifikationer.

Importera och  
exportera till Excel  
och integration till  
befintliga	program

Generera  
ritningar
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Vårt tjänsteutbud

Från idé till full produktion
Eurocons tjänsteutbud täcker in alla delar i ett projekt. Vi kan antingen utveckla, 
utforma och arbeta med styrningen i separata etapper eller ta ett helhetsansvar där 
alla delar ingår. Som kund har du ett smörgåsbord av effektiva tjänster och produkter 
som du kan plocka var för sig eller sätta ihop i lämpliga kombinationer. Alla uppdrag 
är unika – tillsammans ser vi till att göra det allra bästa upplägget för varje kund. 

Förstudie 
En	förstudie	genomförs	inför	en	projektstart	för	att	synliggöra	
risker	i	ett	projekt.	Denna	ökar	möjligheten	för	att	projektet	
fortlöper	enligt	planerna.	Resultatet	av	arbetet	dokumenteras	i	
en	rapport	och	utgör	beslutsunderlaget	för	fortsatt	utveckling.	

Förprojekt
Förprojektering	är	det	utrednings-	och	förberedelsearbete	som	
föregår	det	operativa	genomförandet	av	en	större	anläggning	inom	
till	exempel	kraftvärme-,	gruv-,	massa-,	pappers-	och	kemiindustrin.	
Förprojektet	är	planeringsfasen	för	att	säkerställa	att	rätt	teknik,	
kostnader,	kapacitet,	utsläppsnivåer	och	tidsplaner	kan	uppnås.	

1

2

3

Beslut 
När	kunden	fattar	beslut	om	att	investeringen	ska	genomföras	
är	det	av	stor	vikt	att	alla	kalkyler,	tekniska	bedömningar	och	
kostnadsberäkningar	hålls,	för	att	det	skall	bli	en	lönsam	
investering	för	kunden	och	för	framtiden.

4

5

Förfrågningar  
och inköp
Förfrågningsunderlag	skapas	där	det	framgår	vad	som	ska	
köpas	till	projektet	och	vilka	krav	som	ska	ställas	på	inköpen.	
Upphandlingarna	innehåller	förfrågningsunderlag	med	
ritningar,	beskrivningar,	specifikationer,	mängdförteckningar	
samt	krav	och	kontraktsvillkor.	Allt	ska	vara	förhandlat	och	
klart	inför	kommande	beslut.	

8

6

7

Detaljprojektering
Detaljprojektering	innebär	att	i	detalj	redovisa	hur	hela	
projektet	skall	formas.	Underlag	och	ritningar	säkerställer	att	
utrustning,	maskiner	och	byggnader	placeras	på	rätt	ställen	
och	att	slutprodukten	blir	en	väl	fungerande	anläggning.

Montage
Montagearbetet sker av ett antal leverantörer som ska upphandlas, 
koordineras,	kontrolleras	och	handledas.	Här	ställs	höga	krav	på	
tidigare	genomförd	detaljprojektering	för	att	säkerställa	kvaliteten	
på	utfört	arbete	samt	minimera	extra	kostnader	för	oplanerade	
ombyggnader. 

Utcheckning  
och drifttagning
När	montaget	är	slutfört	kontrolleras	att	alla	uppgifter	från	
förstudien	genomförts.	Allt	från	spänningsförsörjning	till	
maskiner, ventilation, datorer och all annan utrustning skall nu 
driftas.	Därefter	börjar	anläggningens	produktion	successivt	 
att	ta	form	och	anläggningen	trimmas	och	optimeras	mot	
förutbestämda	produktionsmål.	

Anläggningen 
i drift
Skarpt	läge.	Projektet	övergår	nu	till	normal	
drift	och	underhåll.
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Nyckeltal
2015 2014 2013 2012 *) 2011 *)

Nettoomsättning	(MSEK) 198,8 173,7 151,4 160,8 163,7

Rörelseresultat	efter	avskrivning	(MSEK) 15,8 12,3 11,2 15,4 19,3

Omsättningstillväxt	(%) 14,4 14,7 -5,7 -1,8 23,4

Rörelsemarginal	(%) 7,9 7,1 7,4 9,6 11,8

Vinstmarginal	(%) 8,3 7,4 6,9 10,5 12,7

Eget kapital (MSEK) 56,3 49,8 49,0 48,4 46,6

Avkastning	på	eget	kapital	(%) 24,1 19,6 15,3 35,3 45,6

Avkastning	på	sysselsatt	kapital	(%) 26,6 22,1 21,5 34,0 44,6

Soliditet	(%) 49,5 51,6 51,5 56,0 51,1

Antal	aktier 41 462 127 41 462 127 41 244 297 40 433 487 38 128 403

Resultat per aktie (SEK) 0,31 0,23 0,17 0,26 0,36

Eget kapital per aktie (SEK) 1,36 1,20 1,19 1,20 1,22

Utdelning per aktie (SEK) 0,25** 0,15 0,20 0,25 0,30

Medelantalet	anställda 193 181 167 157 151

Debiteringsgrad	(%) 84,8 80,0 84,3 89,9 91,8

**Föreslagen	utdelning	för	2015.

*Jämförelsetalen	för	år	2011	och	2012	har	inte	räknats	om	vid	övergången	
till	IFRS.	Om	även	dessa	år	hade	räknats	om	enligt	IFRS	så	hade	främst	
resultat,	och	nyckeltal	kopplade	till	dessa,	förbättrats	som	en	följd	av	ute-
blivna	goodwillavskrivningar.	Soliditeten	hade	sjunkit	något	som	en	följd	av	
ökad	balansomslutning	på	grund	av	finansiella	leasingavtal.	För	åren	2011	
och	2012	tillämpas	Bokföringsnämndens	allmänna	råd	för	större	företag	
samt	i	förekommande	fall	Redovisningsrådets	rekommendationer.

Rörelsemarginal Rörelseresultat	efter	 
avskrivningar	i	procent	av	omsättningen

Vinstmarginal Periodens	resultat	efter	 
finansiella	poster	i	procent	av	omsättningen

Avkastning på eget kapital Nettoresultat i 
procent av justerat eget kapital

Soliditet Eget kapital i procent av  
balansomslutningen

Eget kapital Eget kapital vid periodens slut

Avkastning på sysselsatt kapital  
Rörelseresultat	inkl	finansiella	intäkter	i	 
procent av sysselsatt kapital

Antal aktier Antal	utestående	aktier	vid	 
periodens slut 

Omsättningstillväxt Omsättningsökning	i	 
procent	av	föregående	års	omsättning

Resultat per aktie Resultat	efter	skatt	i	relation	
till antalet aktier

Eget kapital per aktie  
Eget kapital i relation till antal aktier vid  
årets	slut

Medelantalet anställda  
Medelantalet	anställda	under	perioden
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Expansionsmål
Målet är att under en rullande femårsperiod öka omsättningen med 
100 procent. Expansionen skall göras med  bibehållen lönsamhet och 
skall ske genom organisk tillväxt samt via förvärv. Under perioden 2010 
fram till och med 2015 var omsättningsökningen 49,5 procent. Eurocon 
har visat positivt rörelseresultat varje år sedan starten och det är en 
tradition som vi har för avsikt att bevara.

FÖRDELNING AV OMSÄTTNINGEN MELLAN OLIKA KUNDKATEGORIER

OMSÄTTNING, MSEK

100 %
PAPPER OCH MASSA (OMSÄTTNING 7 MSEK)

År 1990

0 %
GRUVINDUSTRI

0 %
LÄKEMEDEL/LIVSMEDEL

0 %
ENERGI

0 %
VERKSTAD

0 %
KEMI

0 %
PRODUKTER

År 2015

46 %
PAPPER OCH MASSA (OMSÄTTNING 83 MSEK)

15 %
GRUVINDUSTRI

132,6
2010

151,4
2013

163,7
2011

173,7
2014

160,8
2012

198,8
2015

6 %
LÄKEMEDEL/LIVSMEDEL

4 %
ENERGI

12 %
VERKSTAD

10 %
KEMI

7 %
PRODUKTER

36 37



*Jämförelsetalen	för	år	2011	och	2012	har	inte	räknats	om	vid	övergången	
till	IFRS.	Om	även	dessa	år	hade	räknats	om	enligt	IFRS	så	hade	främst	
resultat,	och	nyckeltal	kopplade	till	dessa,	förbättrats	som	en	följd	av	ute-
blivna	goodwillavskrivningar.	Soliditeten	hade	sjunkit	något	som	en	följd	av	

ökad	balansomslutning	på	grund	av	finansiella	leasingavtal.	För	åren	2011	
och	2012	tillämpas	Bokföringsnämndens	allmänna	råd	för	större	företag	
samt	i	förekommande	fall	Redovisningsrådets	rekommendationer.

Finansiella mål  
och utdelningspolicy
Målet är att rörelsemarginalen under en rullande femårsperiod ska överstiga 10 procent.

Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av 
koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster. Dock skall hänsyn tas till bland annat 
företagets finansiella ställning och kapitalbehov för fortsatt expansion vilket bedöms 
uppfyllt vid en soliditet på cirka 40 procent.

Personal i  
Euroconkoncernen 
 
(inkl. dotterbolag men exkl. intressebolag)

201520142013201220112010

15

10

5

20

10,4
11,8

9,6

7,4 7,1
7,9

13,9

19,3

15,4

11,2
12,3

15,8

RÖRELSEMARGINAL, %*

RESULTAT PER AKTIE, SEK*

RÖRELSERESULTAT, MSEK*

201520142013201220112010

0,36

0,26

0,17

0,23

0,31

0,25

2015
193 ANSTÄLLDA

2014
181 ANSTÄLLDA

2009 
120 ANSTÄLLDA

2002
61 ANSTÄLLDA

1990 
7 ANSTÄLLDA
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Eurocons färdriktning bärs upp av våra visioner och mål 
samt vår affärsidé. Dessa utvecklas årligen, parallellt med 
vunnen erfarenhet från komplexa uppdrag, och återfinns 
på sidan 43 tillsammans med vår strategideklaration.

Vårt resultat för 2015 var bättre än föregående år men 
något lägre än vårt uppsatta mål för lönsamhet. Tillväxt-
målet uppnåddes inte även om den organiska tillväxten 
har varit god. För att nå vårt uppsatta mål erfordras ytter-
ligare förvärv vilket vi kontinuerligt arbetar med. 

Vi genomförde i början av 2015 några mindre för-
ändringar inom Automation West AB som i slutet av året 
genererade de resultatförförbättringar vi strävat efter. 
Automation West tappade dock en betydande del av sina 
intäkter på grund av att bolaget inte erhöll full betalning 
för en leverans av utrustning till Pilum Industrifilter AB, 
som i sin tur levererade utrustningen till SSAB i Luleå. 
Pilum Industrifilter AB försattes i konkurs under augusti 
månad. Eurocon Karlshamn AB integrerades från den för-
sta januari 2015 i Eurocon Engineering AB. Under kvartal 
tre fick Eurocon sin största order genom tiderna till SCA 
Östrand.

EUROCONKONCERNEN
Eurocon hade under 2015 två bolag som erbjöd teknik-
konsulttjänster: Eurocon Engineering AB och Automation 
West AB. De branscher vi är mest aktiva inom är skogs- 
industri, energi, kemi-, livsmedels-, läkemedels-, gruv- och 
tillverkande industri. Inom Eurocon finns även två bolag 
som bedriver utveckling och försäljning av produkter och 
system. Eurocon SiteBase AB är ett helägt dotterbolag 
med sitt marknadsområde i Sverige. 

Eurocon MOPSsys AB är ett intressebolag där Euro-
cons ägande är 30 procent. Eurocon MOPSsys AB har 

verksamhet i Sverige men även i Kanada via sitt dotter-
bolag MOPSsys Inc och har hela världen som marknads-
område. Eurocon äger även 30 procent i intressebolaget 
MoRe Research AB som är aktiva inom forskning och 
utveckling när det gäller produkter och processer inom 
företrädesvis skogsindustrin. Bolaget har mycket lång 
erfarenhet inom sitt område. 

Euroconkoncernen erbjuder ett brett utbud av tjäns-
ter inom alla ingenjörsdiscipliner. Dessa omfattar hela 
livscykeln för en investering hos våra kundgrupper, från 
förstudie till genomförandeprojekt och därefter underhåll. 
Vi använder oss av moderna projekteringsverktyg som 
säkerställer god kvalitet samt möjliggör för oss att projek-
tera i samma projektmiljö oavsett vilket kontor arbetet ut-
förs från. Vår målsättning är att leverera rätt resurser och 
hög kompetens till våra kunder som står inför ombyggnad 
eller expansion av en anläggning. 

Vår tjänsteportfölj är inriktad mot att effektivisera och 
optimera våra kunders nya projekt och befintliga anlägg-
ningar. Med erfarenhet från tidigare uppdrag och med 
djup branschkännedom kan vi erbjuda effektiva lösningar 
för att höja våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och  
koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.

Karlstad Pajala

Eurocon 
Engineering AB

Eurocon 
Consulting AB  
(Publ.)

Borås
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Örnsköldsvik
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PRODUKTFÖRSÄLJNING
Produktverksamheten utgörs av SiteBase® och MOPS™. SiteBase utvecklas och mark-
nadsförs av dotterbolaget Eurocon SiteBase AB. Dotterbolaget ägs idag till 100 procent 
av Eurocon Engineering AB. SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitets-
säkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt, från för- 
projekt till driftsättning och underhållsarbete.

SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system. 
Bolaget redovisar ett positivt resultat under året. MOPS™ utvecklas och marknadsförs 
av intressebolaget Eurocon MOPSsys AB. Intressebolaget ägs idag till 30 procent av 
Eurocon Engineering AB. Förvärvet skedde under 2010 och bolaget har visat positiva 
resultat sedan starten. MOPS™, Eurocon MOPSsys’ Process Information and Quality 
Management System, riktar sig mot massa- och pappersindustrin och möjliggör integra-
tion av fabrikens alla IT-system så att informationen kan flöda fritt från fabriksgolvet till 
fabriksledningen. 

Genom att ge full tillgång till alla uppgifter, när som helst, säkerställs dataintegritet 
och processer kan optimeras. MOPS™ fungerar som process-, material- och produktions-
databas för fabriken och omfattar integration, information och internetbaserade applika-
tioner för att uppnå en fullständig översikt av såväl enskilda processer som hela fabriken. 
MOPSsys finns idag installerat på ett hundratal platser i 16 länder. 

ÖVRIG VERKSAMHET
MoRe Research AB, där Eurocon äger 30 procent, är aktiva inom forskning och utveck-
ling av produkter och processer inom företrädesvis skogsindustrin. Tidigare var bolaget  
en del av MoDo-koncernen, men är nu ett neutralt och oberoende forsknings- och utveck-
lingsföretag med fokusområden på analysservice, bioraffinaderi, ”process-akuten” och 
utbildning. Bolaget redovisade ett positivt resultat under året. 

Eurocon har, i vissa fall, engagerat sig i affärsförslag som bedömts vara av vikt för 
våra anställda och vår verksamhet. För att säkerställa goda kommunikationer mellan 
Örnsköldsvik och Stockholm gick till exempel Eurocon in som mindre aktieägare vid 
bildandet av Höga Kusten Flyg AB. Eurocon deltar aktivt inom SP Processum, Åkroken 
Science Park och ProcessIT som är plattformar för innovation, entreprenörskap och 
tillväxt i Mittsverige.

Affärsidé
Med	Eurocons	höga	tekniska	kunnande,	långa	
erfarenhet	och	aktiva	deltagande	i	olika	utvecklings-
miljöer,	skapar	vi	tillsammans	med	våra	samarbets-
partners	en	unik	plattform	varifrån	vi	kan	leverera	
säkra,	hållbara	och	lönsamma	tekniska	lösningar	för	
framtidens	samhälle.	Vi	vill	erbjuda	en	stimulerande	
och	utvecklande	arbetsmiljö	för	alla	våra	medarbetare.

Visioner och mål
Vår	vision	är	att	vara	den	ledande	leverantören	av	
tekniska	konsulttjänster	till	våra	kunder	inom	de	
geografiska	områden	där	vi	verkar.	

Vår	verksamhet	ska	bedrivas	på	ett	sådant	sätt	att	vi	
tillfredsställer	kraven	från	våra	kunder,	våra	anställda	
och	våra	aktieägare.	

Strategideklaration
Introduktionen av Euroconaktien i december 2007 
var	det	första	steget	i	den	strategideklaration	som	
togs	fram	i	början	av	2007.	Strategin	har	kontinuerligt	
bearbetats	under	2015.	Huvuddragen	kvarstår,	vilket	
innebär	att	bolaget	eftersträvar	en	fördubbling	av	
omsättningen	över	en	femårsperiod	med	bibehållen	
vinstmarginal.

Under 2011 startades ett arbete med att göra Eurocon 
redo	för	en	reglerad	marknadsplats	inom	en	treårs- 
period.	Detta	arbete	har	fortsatt	under	2015	och	
redovisningssystemet IFRS har implementerats vilket 
krävs	för	en	eventuell	planerad	notering.	Tidplanen	
för	byte	av	marknadsplats	har	skjutits	fram	beroende	
på	att	Eurocon	under	2015	prioriterat	att	nå	uppsatt	
lönsamhets-	och	tillväxtmål	samt	att	bedömningen	är	
att	omsättningen	bör	ökas.
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KUNDTILLVÄXT
Under år 2015 har Eurocon erhållit ett antal nya kunder. 
Flertalet av dessa finns på orter där vi tidigare inte haft 
någon verksamhet. Dessutom erhölls ett större avtal med 
SCA och ett uppdrag i Indonesien för Elof Hanson som 
visar att bolaget har en stark position inom skogsindustrin 
i Sverige men även på marknader utanför Sverige.

EFFEKTIVISERING
För att effektivisera vår verksamhet och stärka våra  
kvalitetskrav med bibehållen lönsam tillväxt, gör vi konti-
nuerliga analyser av våra processer och genomför löpande 
förbättringar. Vi uppgraderar våra verktyg för administra- 
tion och produktion med nya effektiva funktioner för 
såväl interna som externa processer. Målet är att förbättra 
vår kommunikation, förenkla våra administrativa rutiner 
och vår ekonomiska rapportering samt att bibehålla en 
fortsatt låg omkostnadsnivå.

PÅGÅENDE PROJEKT OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Efterfrågan hos våra kunder fokuseras i hög grad mot 
investeringar inom skogsindustrin, energisektorn samt 
biokemi-, livsmedel-, läkemedel-, verkstads- och gruv- 
industrin avseende ombyggnationer och systembyten,  
men glädjande nog även mot nybyggnationer. 

Våra kunder inom gruvindustrin hade under 2015 
en ansträngd situation beroende på rådande malmpriser, 
vilket har inneburit färre investeringar. Vi bedömer att 
marknadsläget kan förbättras långsamt under 2016–2017. 
Eurocon har förmånen att delta i större projekt hos kun-
der som SCA Graphic Paper, Metsä Board Husum, Elof 
Hanson, Holmen Paper, Domsjö fabriker, Akzo Nobel, 
Södra Cell, Mörrum och Värö bruk, Holmen Energi, 

Statkraft Sverige, LKAB, MTAB, Metso Minerals och 
Tekniska Verken i Kiruna. Dessutom har vi genom vårt 
kontor i Göteborg uppdrag hos Santa Maria, Mölnlycke 
Healthcare samt Pågen. Många av dessa projekt sträcker 
sig över halvårsskiftet 2016 medan projektet hos SCA 
Graphic Paper pågår till och med 2018. 

TILLVÄXT
Eurocon har ambitionen att växa selektivt och prioriterar 
kvalitet och effektivitet framför volym. Vi har ett uttalat 
mål att vi skall höja vår omsättning med 15 procent 
årligen. Vi bedömer det som ett rimligt mål som kan nås 
genom dels organisk tillväxt om cirka 10 procent per år, 
dels genom förvärv. Detta ska ske utan att äventyra kon-
cernens lönsamhet framåt i tiden. Utmaningen är att hitta 
nya medarbetare och lämpliga förvärvsmöjligheter.

MEDARBETARE
Vår främsta tillgång är våra medarbetare. Att vårda sina 
tillgångar är varje företagslednings skyldighet, och vi 
försöker göra detta på ett flertal sätt. Eurocon har ett 
friskvårdsprogram som innebär att alla anställda har möj-
lighet till fri träning och friskvård. Vi har även ett utökat 
sjukförsäkringsskydd för alla medarbetare. Det är viktigt 
att medarbetarna känner sig delaktiga i vad som händer 
i bolaget. Detta åstadkoms bl.a. genom årliga strategiöv-
ningar där vi tillsammans sätter målen för varje kontor 
och för företaget. 

Vi bibehåller det lilla företagets korta beslutsvägar 
och nära kontakter samtidigt som vi kan dra nytta av det 
större bolagets kapacitet. Eurocon tillämpar ett vinstdel-
ningssystem för alla anställda.

Åtgärder och utsikter

2015 2014 2013 2012* 2011*

Intäkter 198,8 173,7 151,4 160,8 163,7

Resultat	före	skatt	(MSEK) 16,5 12,9 10,5 16,8 20,7

Resultat	efter	skatt	(MSEK) 12,8 9,7 7,5 10,7 13,8

Vinst/aktie 0,31 0,23 0,17 0,26 0,36

*Jämförelsetalen	för	år	2011	och	2012	har	inte	räknats	om	vid	övergången	
till	IFRS.	Om	även	dessa	år	hade	räknats	om	enligt	IFRS	så	hade	främst	
resultat,	och	nyckeltal	kopplade	till	dessa,	förbättrats	som	en	följd	av	uteblivna	
goodwillavskrivningar.	Soliditeten	hade	sjunkit	något	som	en	följd	av	ökad	
balansomslutning	på	grund	av	finansiella	leasingavtal.	För	åren	2011	och	2012	
tillämpas	Bokföringsnämndens	allmänna	råd	för	större	företag	samt	i	förekom-
mande	fall	Redovisningsrådets	rekommendationer.
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ORGANISATION OCH STYRNING
Eurocon har centraliserat funktionerna avseende ekonomi, 
finans, HR och IT i moderbolaget Eurocon Consulting AB 
(publ). För närvarande organiseras bolaget Automation 
West AB i moderbolaget, Eurocon Consulting AB. Bolaget 
kommer på sikt att överföras till Eurocon Engineering AB. 
De rörelsedrivande dotterbolagen i övrigt är samlade  
i en underkoncern där Eurocon Engineering AB är moder-
bolag. Lönsamhetsstyrningen sköts på varje etableringsort 
av en kontorschef med såväl personal- som lönsamhets- 
ansvar. Kontorscheferna rapporterar direkt till koncern-
chefen. Presentation av verkställande direktören och 
styrelsen finns i kapitel bolagsstyrningsrapport på sidorna 
56 och 57.

RESULTAT PER AKTIE
Resultatet per aktie uppgick till 0,31 (0,23) SEK.

INVESTERINGAR
För 2015 uppgick investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar till 4,6 (3,0) MSEK. Av- och nedskrivningar 
uppgick till 3,1 (3,1) MSEK.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING 
Nettoomsättningen för 2015 uppgick till 198,8 (173,7) 
MSEK vilket är en ökning med 14,4 procent jämfört 
med samma period 2014. Ökningen hänförs till organisk 
tillväxt samt ökad debiteringsgrad. Rörelseresultatet för 
helåret uppgick till 15,8 (12,3) MSEK. Rörelsemargina-
len uppgick till 7,9 (7,1) procent, vilket är under vårt mål 
(över tio procent).

 
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 
förstärktes till 16,5 (1,1) MSEK. Kassaflödet har påver-
kats av utdelningen till aktieägarna med 6,2 (8,2) MSEK. 
Det totala kassaflödet uppgick till 7,4 (–8,7) MSEK.  
Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 16,8 
(9,4) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 5,5 (5,1) 
MSEK och avser leasing av företagets bilpark. Soliditeten 
var vid samma tidpunkt 49,5 (51,6) procent. Det egna 
kapitalet var 56,3 (49,8) MSEK vid årets slut och koncern- 
ens balansomslutning uppgick vid detta tillfälle till 113,7 
(96,6) MSEK.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet,  
en verksamhet som innebär ett visst mått av risktagande.  
De huvudsakliga affärsriskerna består i minskad efterfrå-
gan, svårigheter att rekrytera och behålla kompetent per-
sonal inte minst i samband med förvärv, risker i samband 
med fastprisuppdrag samt kreditrisker. 

Medarbetarna är Eurocons viktigaste tillgång och 
strategin är att skapa en bra och stimulerande arbetsmiljö. 
Utvecklande arbetsuppgifter och god hälsa är viktigt för 
att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare samt 
minskar risken vid förvärv. 

Andelen fastprisuppdrag är låg, om än ökande. Ett 
fastprisuppdrag är alltid förenat med ett visst risktagande. 
Regelbundna genomgångar sker av samtliga fastpris-
uppdrag och planering görs av uppdragen innan varje 
affärstillfälle så att rätt kompetens finns för att genomföra 
fastprisuppdraget. 

Koncernens kunder består i stort sett uteslutande av 
större industriföretag och kommuner, varmed kredit- 
risken bedöms vara liten. Merparten av försäljningen sker 
i Svenska kronor varmed valutarisker därför bedöms som 
låga. Moderbolaget bedriver i mindre utsträckning opera-
tiv verksamhet varmed riskerna i huvudsak är begränsade 
till likviditetsrisk.

MEDARBETARE
Medelantalet årsanställda har under året ökat organiskt 
till 193 (181) varav andelen kvinnor fortsätter att öka till 
11,9 (9,4) procent. Den totala personaltillväxten uppgår 
till 6,6 (8,4) procent och har till större delen genomförts i 
slutet av året.

ÅLDERSFÖRDELNING
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Aktieägarinformation
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 2015
Eurocons utdelningspolicy innebär att minst femtio procent 
av koncernresultat efter skatt och exklusive reavinster skall 
delas ut. Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår 
med 0,25 (0,15) SEK per aktie totalt 10,4 (6,2) MSEK vil-
ket motsvarar 81 procent av resultatet efter skatt för 2015.

Moderbolagets fria egna kapital 35,2 MSEK och 
koncernens totala egna kapital uppgår till 56,3 MSEK. 
Efter den föreslagna utdelningen till aktieägarna kommer 
fritt eget kapital att uppgå till 24,8 MSEK. Styrelsen har i 
utdelningsförslaget, enligt aktiebolagslagen 18:4 beaktat 
branschens konjunkturläge och de risker som förknippas 
med verksamheten.

Balanserad vinst 18 524 555 SEK

Överkursfond 3 659 538 SEK

Årets	vinst 12 979 077 SEK

Summa fritt eget kapital 35 163 170 SEK

Utdelning görs med 0,25 SEK/aktie 10 365 532 SEK

I	ny	räkning	överförs 24 797 638 SEK

Summa 35 163 170 SEK

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT VINSTMEDLEN  
DISPONERAS SÅ ATT:

EUROCONAKTIEN
Eurocon Consulting AB:s (publ) aktie är upptagen 
till handel på Aktietorget sedan den 14 december 
2007. Totala antalet aktier i Eurocon uppgår till  
41 462 127 fördelade på cirka 850 aktieägare.

Slutkursen den 30 december 2015 var 5,15 (3,34) 
vilket innebär en ökning med 54,2 procent. 

BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrningen inom Euroconkoncernen utövas 
främst genom årsstämman och styrelsen. Till sitt 
förfogande som verkställande organ har styrelsen 
den verkställande direktören. För kontrollfrågor 
används i första hand bolagets valda revisor. Års-
stämman är högsta beslutande organ genom vilket 
aktieägarna utövar sitt inflytande samt väljer styrelse 
och revisor samt beslutar i vissa andra frågor såsom 
fastställande av resultat- och balansräkning, ansvars-
frihet för styrelsen samt utdelning. Styrelse väljs på 
ett år och revisor på ett år i enlighet med bolagets 
bolagsordning. 

STYRELSE
I samband med årsstämman 2015 valdes Marie 
Berglund till ordförande samt Richard Hellekant, 
Peter Blomqvist, Ulf Rask och Christer Svanholm till 
ledamöter i styrelsen.Styrelsen har inga suppleanter. 
Ordförande har till uppgift att löpande följa bolagets 
verksamhet och tillse att styrelsen följer uppsatta 
lagar, regler och rekommendationer. Styrelsen utövar 
aktieägarnas kontroll av ledningen och arbetet styrs 
efter den på konstituerande styrelsemötet fastställda 
arbetsordningen. 

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2015-12-31

Antal aktier Kapitalandel, % Röstandel, %

Ronald	Andersson 4 463 317 10,8 10,8

PSG Micro Cap 3 443 824    8,3 8,3

Christer Svanholm 3 035 459 7,3 7,3

Ulf	Rask 2 427 163 5,9 5,9

Försäkringsaktiebolaget	Avanza	pension 2 296 802 5,5 5,5

Fredrik Forsgren 1 773 523 4,3 4,3

Johan Westman 1 230 000 3,0 3,0

Tord Kostet 1 150 000 2,8 2,8

Mikael Lindqvist 1 145 237 2,8 2,8

Ålandsbanken	AB,	W8IMY 1 133 810 2,7 2,7

Övriga	aktieägare 19 362 992 46,7 46,7

Totalt antal aktier 41 462 127 100,0 100,0

Alla	aktier	har	samma	rösträtt.	En	aktie	=	en	röst.	

INSYNSPERSONER OCH STÖRRE AKTIEÄGARE SOM FÖRÄNDRAT SITT INNEHAV UNDER 2015 

Antal aktier 
2014-12-31

Förändring 
under 2015

Antal aktier 
2015-12-31

Röstandel, 
%

Försäkringsbolaget	Avanza	Pension 1 881 109 +415 693 2 296 802 5,5

Ålandsbanken	AB,	W8IMY 977 228    +156 582 1 133 810 2,7

PSG Micro Cap 3 365 769 +78 055 3 443 824 8,3

Fredrik Forsgren 1 833 523 –60 000 1 773 523 4,3

Ronald	Andersson 4 496 650 –33 333 4 463 317 10,8

Christer Svanholm 3 068 793 –33 334 3 035 459    7,3

Ulf	Rask 2 460 496 –33 333 2 427 163 5,9

Johan Westman 1 210 000 +20 000 1 230 000 3,0
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ÅRSSTÄMMA
Årsstämman äger rum den 28 april kl. 18:00 i BRUX konferenscenter, Hörneborg, 
Örnsköldsvik. Formell kallelse sker genom Post och Inrikes Tidningar samt på Eurocons 
hemsida. Eurocons årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för aktieägare på huvud-
kontoret, Hörneborgsvägen 6 i Örnsköldsvik, samt på Eurocons hemsida (www.eurocon.se) 
cirka två veckor innan årsstämman.

RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 22 april 2016, dels anmäla sitt deltagande 
i årsstämman senast måndag den 25 april 2016 klockan 16.00. Aktieägare som valt att 
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att 
ha rätt att delta i årsstämman.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på 060-67 78 02, via e-post 
ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress: 
Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. 

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefon-
nummer samt antalet företrädda aktier uppges. Aktieägare som företräds av ombud  
ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas  
till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person,  
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt  
och registreringsbevis får ej vara äldre än ett år.

ÄRENDEN
Vid årsstämman skall ärenden enligt lag och bolagsordning behandlas samt de ytterligare 
ärenden som framgår av kallelsen.

Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Eurocon Consulting AB, Box 279, 
891 26 Örnsköldsvik, 0660-29 56 00 eller hämtas på bolagets hemsida, www.eurocon.se.

Datum för ekonomiska rapporter

Delårsrapport	januari–mars 28 april 2016

Kommuniké	från	årsstämman 29 april 2016

Delårsrapport	januari–juni 30 augusti 2016

Delårsrapport	januari–september 28 oktober 2016

Bokslutskommuniké 2016 27	februari	2017
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ÄGARSTYRNING
Grunden för bolagets ägarstyrning är främst svensk aktiebolagslag, årsredovisningsslag, 
den gällande bolagsordningen samt de åtaganden som bolaget ingått genom anslutning 
till Aktietorget. Bolaget har i allt väsentligt anpassat sin bolagsstyrning till de regler som 
följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Detta trots att bolagets aktier inte är upptagna 
till handel på de i Sverige reglerade marknaderna, Nasdaq Stockholm och NGM Equity. 
Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på www.bolagsstyrning.se. Avvikelser 
från efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning redovisas i förekommande fall i ta-
bellform på sidan 55 i denna rapport. Avvikelserna beror främst på bolagets storlek och 
ägarförhållanden. 

Denna rapport om bolagsstyrning har granskats av bolagets revisorer. Styrningen 
sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Bolagets revisor som utses av 
bolagsstämman granskar årsredovisningen och koncernredovisningen, styrelsens förslag 
till vinstdisposition samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. 
Valberedningen bereder förslag till bolagsstämman inför bland annat val och arvodering 
av styrelse och revisor. Den följande rapporten sammanfattar bolagsstyrningen under 
2015 och innehåller även en rapport om den interna kontrollen.

AKTIEÄGARE
Bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget sedan den 14 december 2007.  
Aktiekapitalet vid utgången av år 2015 uppgår till 4 146 212,7 SEK fördelade på 
41 462 127 aktier med ett kvotvärde på 0,10 SEK.

De största aktieägarna utgörs av bolagets grundare samt fonden PSG Micro Cap.  
Totala antalet aktieägare uppgår till cirka 850. I förvaltningsberättelsen (sid 48–49) 
framgår de direkta och indirekta aktieinnehav per 31 december 2015 som representerar 
minst 52,2 procent av röstetalet för samtliga aktier.

BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid årsstämman fastställs resultat- 
och balansräkning samt arvoden samt val av styrelse och revisor. Tillika avhandlas övriga 
ärenden som ankommer på årsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen och bolagsord-
ningen. Årsstämma hölls den 28 april 2015 i Brux lokaler i Örnsköldsvik. Kallelse med bl. 
a. datum och ort för årsstämman offentliggjordes den 25 mars 2015. Totalt deltog 20 aktie-
ägare representerande 28,2 procent av kapital och röster. Stämman fattade bl.a. beslut om:

Bolagsstyrningsrapport  
år 2015

• att i enlighet med styrelsens förslag dela ut SEK/aktie 
0,15 för verksamhetsåret 2014.

• att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen 
och VD ansvarsfrihet.

• att i enlighet med valberedningens förslag välja Marie 
Berglund, Peter Blomqvist, Ulf Rask och Christer 
Svanholm (omval) samt Richard Hellekant (nyval) till 
ordinarie styrelseledamöter. Marie Berglund valdes till 
styrelsens ordförande.

• att som revisorsbolag välja Ernst & Young AB, för 
tiden till och med årsstämman 2016.

• att enligt valberedningens förslag, uppdra åt styrelsens 
ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt störs-
ta ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens 
utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera 
utser en representant att jämte styrelsens ordförande 
utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valbe-
redning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. 
Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna 
avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen 
skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfäl-
le att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta 
att ytterligare en ägarrepresentant eller representant 
för en grupp större ägare adjungeras eller utses till 
ledamot av valberedningen. Sammansättningen av 
valberedningen ska tillkännages senast sex månader 
före årsstämman. För det fall en väsentlig förändring i 
ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts 
samman, ska valberedningens sammansättning också 
ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att 
så är erforderligt. Ändring i valberedningens samman-
sättning ska omedelbart offentliggöras. Ordförande 
i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om 
annat, vara den ledamot som representerar den röst-
mässigt största aktieägaren.

• Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valbered-
ningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrel-
sens ordförande, belasta bolaget med kostnader för 
exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad 
som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag. Om ledamot lämnar valberedningen 
innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen 
anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, 
ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett 
den avgående ledamoten. Valberedningens uppgift 
ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag 
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av 
stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell 

ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansätt-
ning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på 
bolagsstämma samt val av revisorer. Valberedningens 
mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny 
valberedning har utsetts.

• att arvode motsvarande fyra (4) prisbasbelopp utgår 
till styrelsens ordförande samt att ett arvode motsva-
rande tre (3) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är 
anställd i något bolag som ingår i Euroconkoncernen. 
Arvode ska vidare utgå för arbete i särskilt inrättat 
revisionsutskott med 0,5 prisbasbelopp per ledamot i 
utskottet. För revisor beslutades att ersättning skall utgå 
enligt godkänd räkning. 

• principer för riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare.

• att enligt styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen 
att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller 
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieä-
garnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av akti-
er. Styrelsen ska äga besluta att aktie ska betalas med 
apportegendom eller i annat fall på villkor som avses  
i 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen 
eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens 
beslut om emission av aktier får medföra en sam-
manlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 
2 000 000 aktier vilket innebär en ökning av aktiekapi-
talet från SEK 4 146 212,70 till högst SEK 4 346 212,70 
Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv 
av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad 
kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teck-
ningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till 
marknadsvärdet på bolagets aktier vid tiden för genom-
förandet av nyemission. Styrelsen ska även bemyndigas 
att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut 
om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga 
för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att av-
vika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra 
för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera 
företagsförvärv eller del av företag. Utspädningseffekten 
vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 
4,8 procent av aktiekapital och röster. Styrelsen, eller 
den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smär-
re justeringar i den extra bolagsstämmans beslut som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket. Protokoll från årsstämman finns publi-
cerade på bolagets hemsida, www.eurocon.se, under 
mappen IR. Årsstämman 2016 avseende räkenskapsåret 
2015 kommer att genomföras den 28 april 2016.
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VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2016
I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s års-
stämma den 28 april 2015 har styrelsens ordförande samt 
en representant för var och en av de tre största aktieägarna 
valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning 
utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Utöver styrel-
sens ordförande ingår följande personer i valberedningen:

• Lars Arnerlöf, representerar Ronald Andersson.  
Utsedd av valberedningen till ordförande som oberoende 
av styrelse och ledning.

• Richard Hellekant, representerar PSG Capital AB. 
• Christer Svanholm, tredje störste aktieägare.

STYRELSEN OCH DESS ARBETE UNDER 2015
I bolagsordningen framgår att styrelsen skall bestå av fyra 
till sex ledamöter utan suppleanter, utöver de ledamöter 
som enligt lag utses av annan än bolagsstämma. Vid lika 
röstetal i beslutsfråga inom styrelsen avgör ordförande. 
Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. VD ingår inte i styrelsen.

Styrelsen bestod efter årsstämman 2015 av fem leda-
möter, VD närvarar alltid som föredragande vid styrelsens 
möten och, vid behov, kallas övrig personal från bolaget in 
som föredragande vid mötena. VD:s sekreterare proto-
kollför styrelsens möten. Styrelsen ansvarar ytterst för hur 
bolaget är organiserat och för förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Information om verksamheten och dess 
ekonomiska och finansiella status ges regelbundet vid 
styrelsemöten. Styrelsen följer också upp hur den interna 
kontrollen fungerar.

Arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens 
ordförande och verkställande direktören tydliggörs dels 
via styrelsens arbetsordning och dels via den skriftliga in-
struktionen till verkställande direktören. Dessa dokument 
fastställs årligen vid styrelsens konstituerande möte som 
sker i anslutning till årsstämman. Under 2015 skedde detta 
den 28 april. 

I styrelsens arbetsordning framgår bland annat sty-
relsens övergripande uppgifter, innehåll i styrelsemöten, 
rutiner för kallelse och protokoll samt hur frågor som 
rör lojalitetskonflikt och jäv ska hanteras. Under ledning 
av ordföranden utvärderar styrelsen sitt arbete årligen. 
Styrelsen får även genom månadsrapporter och vid styrel-
semöten löpande information om den affärsmässiga och 
finansiella utvecklingen i bolaget. 

Vid det konstituerande styrelsemötet beslutades vidare 
om att införa ett revisionsutskott. Revisionsutskottet 

förbereder frågor för styrelsens beslut och stödjer på detta 
sätt styrelsen i dess arbete att uppfylla sitt ansvar inom 
områdena revision och finansiella rapportering. 

Revisionsutskottet sammanträder inför varje rapport-
tillfälle och utgörs av ordförande Peter Blomqvist samt 
Richard Hellekant. Ledamöterna i utskottet har särskild 
kompetens, erfarenhet och intresse av ekonomi- och  
redovisningsfrågor. På mötena deltar dessutom bolagets 
ekonomiavdelning och VD samt VD-assistent. Revisions-
utskottet arbetar enligt instruktion av styrelsen och avrap-
porterar resultatet av sitt arbete i protokoll samt muntligt 
vid nästkommande styrelsemöte. Det konstituerande 
styrelsemötet beslutade vidare att styrelsen fullgör ersätt-
ningsutskottets uppgifter. Christer Svanholm deltar inte i 
dessa beslut eftersom han ingår i bolagsledningen. 

Fyra av de ordinarie mötena behandlar bolagets delårs-
rapporter och ett femte möte fastställer bolagets budget för 
nästa år. Dessutom hålls ett längre strategimöte varje höst 
där bolagets långsiktiga strategi avhandlas. Styrelsemötena 
följer en årligen fastställd dagordning som bl.a. behandlar 
bolagets ekonomiska utveckling, marknad och förvärv. 
Under 2015 har styrelsen haft ett konstituerande möte 
samt åtta ordinarie styrelsemöten. Vid styrelsemötena har 
frågor behandlats i enlighet med styrelsens arbetsordning. 

Se vidare avvikelser från svensk kod för bolagsstyr-
ning sidan 55. Under november 2015 genomfördes en 
utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen baserades 
på ett frågeformulär, upprättat av styrelseordföranden, 
som samtliga ledamöter fick besvara. Frågorna berörde 
styrelsen som grupp, styrelsens arbetssätt samt de enskilda 
ledamöterna. 

Utvärderingen kan sammanfattas i att ledamöterna 
anser att styrelsen som grupp fungerar bra. Inval av ny 
ledamot har tillfört några nya perspektiv och erfarenheter 
samtidigt som samspelet i styrelsen har förändrats. Leda-
möterna bedömer sig också ha de kunskaper och erfaren-
heter som behövs för ett effektivt styrelsearbete. 

Slutligen anser man att enkäten är ett bra underlag för 
att diskutera och besluta om de förbättringsmöjligheter 
som finns. Inga överträdelser har skett under räkenskaps-
året mot de börsregler som finns på Aktietorget. Års- 
redovisningar, delårsrapporter samt årets bolagsstyrnings- 
och internkontrollrapport finns publicerade på bolagets 
hemsida. 

Namn Invald Mötesnärvaro Ersättning Oberoende

Marie Berglund 2007 8/9 178 000 Ja

Christer Svanholm 2007 7/9 - Nej

Ulf	Rask 2007 8/9 - Nej

Peter Blomqvist 2012 9/9 155 750 Ja

Richard Hellekant 2015 5/9* 155 750 Ja

*Invald	vid	årsstämman	28	april

Regel Avvikelse Förklaring/Kommentar

2.4	Styrelseledamöter	kan	ingå	i	valberedningen,	men	ska	inte	utgöra	
en	majoritet	av	valberedningens	ledamöter.	Styrelsens	ordförande	el-
ler	annan	styrelseledamot	ska	inte	vara	valberedningens	ordförande.	
Om	mer	än	en	styrelseledamot	ingår	i	valberedningen	får	högst	en	av	
dem	vara	beroende	i	förhållande	till	bolagets	större	aktieägare.	

2/3 av valberedningens ledamöter 
ingår	i	bolagets	styrelse

Med	tanke	på	bolagets	storlek	och	
ägarförhållanden	bedöms	det	som	
rimligt att 2/3 av valberedningen 
består	av	ledamöter	i	styrelsen.

10.1	Styrelsen	ska	inrätta	ett	revisionsutskott	som	ska	bestå	av	minst	
tre styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara 
oberoende	i	förhållande	till	bolaget	och	bolagsledningen.	Minst	en	
ledamot	av	utskottet	ska	vara	oberoende	i	förhållande	till	bolagets	
större	ägare.	Styrelseledamot	som	ingår	i	bolagsledningen	ska	inte	
vara ledamot av utskottet.

Om	styrelsen	finner	det	mer	ändamålsenligt	kan	hela	styrelsen	full-
göra	revisionsutskottets	uppgifter,	förutsatt	att	styrelseledamot	som	
ingår	i	bolagsledningen	inte	deltar	i	arbetet.

Styrelsen	har	inrättat	ett	revi-
sionsutskott	om	två	oberoende	
ledamöter. 

Med	tanke	på	bolagets	storlek	och	
ägarförhållanden	bedöms	det	som	
rimligt	för	att	fullgöra	revisions-
utskottets	uppgifter.

AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING 
Som tidigare nämnts är bolaget ansluten till Aktietorget och har 
ingen skyldighet att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagets 
uppfattning är dock att bolagsstyrningen, i möjligaste mån, ska 
ske enligt denna kod. Avvikelser från koden framgår nedan:
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Styrelse och företagsledning
CHRISTER SVANHOLM
Ledamot	och	vice	ordförande.

Processpecialist Eurocon
Civilingenjör.
Född:	1953,	VD	under	2007,	 
invald 2007.

Övriga styrelseuppdrag: 
Ordförande	i	Eurocon	MOPSsys	
AB	samt	ledamot	i	MoRe	Research	
AB	och	Greelec	AB.

Innehar 3 035 459 aktier i bolaget.
Ej	oberoende	av	ägare	och	bolaget	
(anställd).

ULF RASK
Ledamot

Uppdragsledare Eurocon 
Civilingenjör
Född:	1958,	Invald	2007.

Övriga styrelseuppdrag: 
Ledamot	i	SPIN	(Stiftelsen
Processteknikutveckling i Norr).
Ledamot i Handelskammaren 
Mittnorrland.

Innehar 2 427 163 aktier i bolaget.
Ej	oberoende	av	ägare	och	bolaget
(anställd).

PETER BLOMQVIST
Ledamot	samt	ordförande	 
i revisionsutskottet. 

VD, Svenska Kraftnät  
Gasturbiner AB. 
Affärsutvecklingskonsult,	
Civilekonom.
Född:	1962.	Invald	2012.

Innehar 10 000 aktier i bolaget.
Oberoende	av	ägare	och	bolaget.

MARIE BERGLUND
Styrelseordförande	samt	 
ordförande	i	ersättningsutskottet.	

Vice President Raw Material and 
Environment, NCC Roads AB.
M.Sc. i Biologi
Född:	1958,	Invald	2007.

Övriga styrelseuppdrag: 
Ledamot	i	Boliden	AB,	
Bottenhavets vattendelegation, 
Stiftelsen	Baltic	Sea	2020	samt	
Insynsrådet	i	Länsstyrelsen	 
Västernorrland.

Inga innehav av aktier i bolaget.
Oberoende	av	ägare	och	bolaget.

PETER JOHANSSON
VD	och	koncernchef.

Gymnasieingenjör. Född 1957. 
Anställd	inom	Eurocon	sedan	år	2008.

Övriga styrelseuppdrag: 
Ordförande	i	Eurocon	SiteBase	AB,	 
ordförande	i	Automation	West	AB,	 
Ledamot	i	Åkroken	Science	Park	
AB	och	ledamot	i	Absolicon	Solar	
Collector	AB.

Innehar 1 092 542 aktier i bolaget.

RICHARD HELLEKANT
Ledamot samt ledamot i  
revisionsutskottet.

VD, och medgrundare av  
PSG Capital AB.
M.Sc.	från	Handelshögskolan	 
i Stockholm.
Född:	1971.	Invald	2015.

Inga innehav av aktier i bolaget.
Oberoende	av	ägare	och	bolaget.

REVISOR
År 2015 valde bolagsstämman att utse Ernst & Young 
AB, med Rikard Grundin som huvudansvarig revisor, 
för tiden till och med årsstämman 2016. Revisionen sker 
i enlighet med aktiebolagslagen och ISA (International 
Standard on Auditing), vilka är internationella revi-
sionsstandarder utfärdade av International Federation of 
Accountants (IFAC). Revisorn arbetar utifrån en revi-
sionsplan och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen. 
I samband med årsbokslutet görs även en granskning av 
bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Revisorerna 
har inga uppdrag i bolaget som påverkar deras oberoende 
som revisorer i Eurocon Consulting AB. Ersättningen 
till bolagets revisorer för år 2015 resp. 2014 framgår av 
årsredovisningen.

BOLAGSLEDNING
Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets 
och koncernens förvaltning till bolagets verkställande 
direktör (VD). 

VD leder verksamheten inom de ramar som styrelsen 
fastställt. Instruktioner för arbetsfördelning mellan styrel-
se och verkställande direktör har fastställts av styrelsen. 
Dessa uppdateras och fastställs varje år.

På koncernnivå bildades år 2012 en samordningsgrupp 
med representanter från koncernens dotter- och intres-
sebolag med syfte att finna samverkan mellan bolagen. 
Samordningsgruppen har haft regelbundna möten under 
2015. Med bolagsledning menas VD och medlemmar i 
den av honom utsedda ledningsgruppen från dotterbolaget 
Eurocon Engineering AB där den huvudsakliga verksam-
heten sker. 

Vid årets slut bestod ledningsgruppen av VD, kontor-
scheferna i Kiruna, Örnsköldsvik, Sundsvall/Härnösand, 
VD Automation West Engineering AB samt VD:s assistent 
som är protokollförare i ledningsgruppen. Ledningsgrup-
pen träffas 4–6 ggr per år, dvs. minst var tredje månad. 
Gruppen behandlar frågor som rör den övergripande 
affärsverksamheten, bolagets resultat, ekonomi och finan-
siella ställning, debiteringsgrad, beläggningsprognoser, 
marknadssituation och marknadsaktiviteter, kostnadsut-
veckling, kvalitetssystem, rekrytering och övrig informa-
tion om företaget. 

VD:s arbete utvärderas löpande under året. Någon 
formaliserad utvärdering sker inte. VD äger inga aktier 
i företag som Eurocon Consulting AB har betydande 
förbindelser med.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING  
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
På årsstämman 2015 beslöts i enlighet med styrelsens 
förslag om riktlinjer för ersättning till VD och ledande 
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses 
de medarbetare som ingår i bolagsledningen.

Det innebär att ersättningen till ledande befattnings-
havare skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner 
samt övriga förmåner som tjänstebil. Ersättningen består 
i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, 
prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på 
marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att 
Eurocon Consulting AB kan behålla medarbetare samt 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

Den rörliga lönen skall baseras på prestation och vara 
maximerad till en procentsats som varierar mellan 0–30 
procent av den fasta årslönen. Detta prestationsprogram 
gäller samtliga medarbetare i koncernen. Den rörliga 
lönen är inte pensionsgrundande. 

Styrelsen beslutar om villkoren för ersättning m.m. till 
verkställande direktören. Styrelsen bemyndigas att avvika 
från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i 
enskilda fall finns skäl för det.
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KONTROLLMILJÖ
Eurocon Consulting AB:s interna kon-
troll har sin utgångspunkt i bolagets 
verksamhet. Den formella beslutsord-
ningen utgår från ansvarsfördelning 
mellan styrelse och VD som fastställts 
i arbetsordning, VD-instruktioner och 
policys. VD:s delegering av ansvar 
och befogenheter i organisationen 
dokumenteras och kommuniceras till 
varje medarbetare. En attest- och 
beslutsordning reglerar de befogen- 
heter som finns för varje organisa-
torisk nivå. Den gäller t.ex. anbud, 
inköp, avtal och anställningar. 

Varje månad går avdelningsansva-
riga igenom resultat, timbeläggning, 
 utgifter m.m. mot planer för att 
förbättra resultatutsikter. På mot- 
svarande sätt finns arbetsordning  
för styrelse samt VD-instruktion för 
helägda dotterbolag. Verksamheten 
i form av konsultuppdrag, i uppdrag 
till ett fast kontraktspris eller löpande 
kontrakt, följs upp månadsvis av  
utsedd uppdragsledare och avdelnings- 
chef. Bolaget tillämpar också doku-
menterad kommunikations-, arbets-
miljö- och miljö policy och har en 
jämställdhetsplan. I kontrollmiljön 
ingår också en finanspolicy.

RISKBEDÖMNING
Bolagets riskbedömning avseende 
den finansiella rapporteringen har 

som syfte att identifiera och bedöma 
hur de väsentligaste riskerna påver-
kar bolagets finansiella ställning och 
utsikter. Uppföljning och kontroll av 
mål sker på varje nivå i organisatio-
nen för att förebygga, upptäcka samt 
korrigera fel och avvikelser. 

Eurocon Consulting AB bedri-
ver i huvudsak konsultverksamhet 
som innebär vissa risker. Risken för 
bolagets affärer består i minskad efter-
frågan av konsulttjänster, risker i sam-
band med uppdrag till fast kontrakt-
spris, kreditrisker samt svårigheter 
att rekrytera och behålla kompetent 
personal, inte minst i samband med 
förvärv. Dessa ärenden behandlas i 
företagsledningen och/eller styrelsen. 
Andelen uppdrag till fast kontraktspris 
är låg. Vi arbetar kontinuerligt med 
att förbättra våra interna rutiner för 
uppföljning av denna typ av uppdrag. 

Våra kunder består i stort sett 
uteslutande av större industriföretag 
och kommuner, varför kreditris-
ken bedöms vara liten. Valutarisker 
bedöms som mycket små då bolagets 
fakturering till 98 procent består av 
inhemsk valuta. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med 
personalens arbetsmiljö i syfte att 
säkerställa en hög trivsel på arbets-
platsen och därigenom minska risken 
för personalavgångar. Riskbedöm-
ning och intern kontroll av finansiell 

Intern kontroll 

Styrelsens rapport för år 2015
Denna rapport är en beskrivning av hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen 
är organiserad. Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen för den interna kontrollen.

”Fyra gånger per 
år i samband med 
kvartalsrapporter- 
ing genomför styrel- 
sen en djupare  
genomgång av  
verksamheten.”

rapportering görs i bolaget centralt 
samt i styrelsen varje kvartal för att 
minimera risker samt uppfylla de 
krav som föreligger ett publikt bolag. 
Bolaget arbetar kontinuerligt med att 
förbättra de interna rutinerna för den 
finansiella rapporteringen.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Bolagets informations- och kommu- 
nikationsvägar, till den del de om-
fattar intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen, bedöms 
ändamålsenliga och kända i organisa- 
tionen samt möjliggör rapportering 
och återkoppling till ledning, styrelse 
och ägare.

UPPFÖLJNING
För uppföljning av den interna 
kontrollen och utvärdering av efter-
levnad av mål, strategier, handlings-
planer och rutiner genomförs syste-
matisk kontroll av bolagets uppdrag. 
Dessa genomförs av personer från 

bolagets ledning. Eventuella brister 
noteras och vidtagna åtgärder följs 
upp. Företagets ekonomi, finansiella 
situation och strategi behandlas vid 
varje styrelsemöte. 

Fyra gånger per år i samband 
med kvartalsrapportering genomför 
styrelsen en djupare genomgång av 
verksamheten. Styrelsen träffar två 
gånger per år den externa revisorn 
för avrapportering av den externa 
revisionen. Styrelsen bedömer att 
kontrollen i verksamheten varit 
tillfredsställande och att inga avvikelser 
från gällande beslutsordning rappor-
terats under året.

SÄRSKILD GRANSKNINGSFUNKTION
Eurocon Consulting AB har inte 
någon särskild granskningsfunktion 
i form av en internrevisionsavdel-
ning. Som framgår ovan utövas den 
interna kontrollen av både interna 
och externa parter som är fristående 
från varandra. Styrelsen bedömer att 

behov av en internrevisionsavdelning 
inte föreligger. Bolagets befintliga 
kontroller bedöms tillräckliga.

REVISIONSUTSKOTTET
Revisionsutskottet förbereder frågor 
för styrelsens beslut och stödjer på 
detta sätt styrelsen i dess arbete att 
uppfylla sitt ansvar inom områdena 
revision och finansiella rapportering. 
Revisionsutskottet sammanträder 
inför varje rapporttillfälle och utgörs 
av ordförande Peter Blomqvist samt 
Richard Hellekant. 

Ledamöterna i utskottet har  
särskild kompetens, erfarenhet och 
 intresse av ekonomi- och redovis- 
ningsfrågor. På mötena deltar dess- 
utom bolagets ekonomiavdelning  
och VD samt VD-assistent. Revisions- 
utskottet arbetar enligt instruktion av 
styrelsen och avrapporterar resultatet 
av sitt arbete i protokoll samt munt-
ligt vid nästkommande styrelsemöte. 

Richard	Hellekant,	Peter	Blomqvist,	Marie	Berglund,	Christer	Svanholm,	Ulf	Rask	samt	VD	Peter	Johansson.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)

Not
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 198 754 173 707

Övriga	rörelseintäkter 6 733 402

199 487 174 109

Rörelsens kostnader

Konsulttjänster	och	material –16 180 –13 238

Övriga externa kostnader 4 –31 117 –28 330

Personalkostnader 5 –133 293 –117 254

Avskrivningar 8 –3 086 –3 033

Övriga rörelsekostnader 7 –24 0

–183 700 –161 855

Rörelseresultat 15 787 12 254

Resultat från finansiella poster

Resultat	från	andelar	i	intressebolag 17 97 832

Finansiella	intäkter 9 799 101

Finansiella kostnader 9 –142 –248

Finansnetto 754 685

Resultat före skatt 16 541 12 939

Skatt	på	årets	resultat 10 –3 745 –3 275

Årets resultat 12 796 9 664

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets	ägare 12 796 9 575

Innehav	utan	bestämmande	inflytande - 89

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 11 0,31 0,23

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 11 0,31 0,23

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (TSEK)

Not
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Årets resultat 12 796 9 664

Övrigt totalresultat

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet

Andel	av	intresseföretags	omräkningsdifferens –46 –190

Årets övrigt totalresultat efter skatt –46 –190

Årets totalresultat 12 750 9 474

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets	ägare 12 750 9 385

Innehav	utan	bestämmande	inflytande - 89
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 2

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade	utgifter	för	utveckling 12 6 6

Kundrelationer 12 1 120 1 265

Goodwill 12 20 307 20 307

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 13, 14 8 042 7 094

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar	i	intressebolag 17, 31 5 352 5 585

Andra	långfristiga	värdepappersinnehav 18 300 300

Andra	långfristiga	fordringar 97 97

Summa anläggningstillgångar 35 224 34 654

Omsättningstillgångar

Varulager - 204

Upparbetade	men	ej	fakturerade	intäkter 19 17 350 13 348

Kundfordringar 18,33 34 271 30 821

Övriga	fordringar 1 937 578

Aktuell	skattefordran 3 841 4 549

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 20 4 271 3 033

Likvida medel 21 16 836 9 395

Summa omsättningstillgångar 78 506 61 928

SUMMA TILLGÅNGAR 113 730 96 582

KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	 22 4 146 4 146

Övrigt tillskjutet kapital 22 107 22 107

Reserver –236 –190

Balanserade	vinstmedel	inklusive	årets	resultat 30 321 23 744

Eget	kapital	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare 56 338 49 807

Eget	kapital	hänförligt	till	innehav	utan	bestämmande	inflytande - -

Summa eget kapital 56 338 49 807

Skulder

Långfristiga skulder

Räntebärande	skulder 24, 33 3 154 3 349

Uppskjuten skatteskuld 10, 23 526 535

Övriga	långfristiga	skulder 2, 18 - 4 500

Summa långfristiga skulder 3 680 8 384

Kortfristiga skulder

Räntebärande	skulder 24 2 374 1 763

Fakturerade	men	ej	upparbetade	intäkter 25 6 915 4 901

Leverantörsskulder 18,33 8 815 5 199

Aktuell	skatteskuld 412 304

Övriga skulder 26 14 572 9 364

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 27 20 624 16 860

Summa kortfristiga skulder 53 712 38 391

Summa skulder 57 392 46 775

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 113 730 96 582

För	information	om	ställda	säkerheter	och	eventualförpliktelser	se	not	29	och	30.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 
vinstmedel inkl 
årets	resultat

Eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare

Eget kapital 
hänförligt till 
innehav utan 

bestämmande 
inflytande

Totalt eget 
kapital

Ingående eget kapital 2014-01-01 4 124 21 367 0 22 947 48 438 586 49 024

Årets	resultat 9 575 9 575 89 9 664

Årets	övrigt	totalresultat –190 0 –190 0 –190

Årets totalresultat –190 9 575 9 385 89 9 474

Utdelning –8 249 –8 249 0 –8 249

Nyemission 22 740 762 762

Emissionskostnader 0 0

Förvärv	av	innehav	utan	bestämmande	
inflytande –529 –529 –675 –1 204

Summa transaktioner med ägare 22 740 0 –8 778 –8 016 –675 –8 691

Utgående eget kapital 2014-12-31 4 146 22 107 –190 23 744 49 807 0 49 807

Ingående eget kapital 2015-01-01 4 146 22 107 –190 23 744 49 807 0 49 807

Årets	resultat 12 796 12 796 12 796

Årets	övrigt	totalresultat –46 0 –46 0 –46

Årets totalresultat –46 12 796 12 750 0 12 750

Utdelning –6 219 –6 219 0 –6 219

Summa transaktioner med ägare 0 0 0 –6 219 –6 219 0 –6 219

Utgående eget kapital 2015-12-31 4 146 22 107 –236 30 321 56 338 0 56 338

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Not
2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat	före	skatt 28 16 541 12 939

Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet 28 2 607 1 994

Betald inkomstskatt –2 937 –4 428

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 16 211 10 505

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar	av	varulager 204 33

Förändringar	av	rörelsefordringar –10 049 –10 049

Förändringar	av	rörelseskulder 10 103 650

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 469 1 139

Investeringsverksamheten

Förvärv	av	dotterbolag,	netto	likviditetspåverkan 2 - –795

Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar 28 –4 624 –2 980

Avyttring	av	materiella	anläggningstillgångar 1 117 696

Förvärv	av	andelar	i	intressebolag –22 –54

Förvärv	av	övriga	finansiella	anläggningstillgångar - –97

Avyttring	av	finansiella	anläggningstillgångar - 12

Förvärv	av	immateriella	tillgångar - –6

Erhållen	utdelning	i	intresseföretag 305 1 152

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3 224 –2 072

Finansieringsverksamheten

Upptagna	lån 3 670 2 662

Amortering	av	lån –3 255 –2 504

Nyemission - 762

Lämnad	utdelning –6 219 –8 641

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –5 804 –7 721

Årets kassaflöde 7 441 –8 654

Likvida	medel	vid	årets	början 9 395 18 049

Likvida medel vid årets utgång 16 836 9 395
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK)

Not
2015-01-01  
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 31 15 795 15 451

Övriga	rörelseintäkter 6 101 0

15 896 15 451

Rörelsens kostnader

Konsulttjänster	och	material - –599

Övriga externa kostnader 4 –7 565 –7 819

Personalkostnader 5 –8 314 –7 029

Avskrivningar 8 –17 –9

–15 896 –15 456

Rörelseresultat 0 –5

Resultat från finansiella poster

Resultat	från	andelar	i	koncernbolag 31 13 000 8 000

Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter 9 - 16

Räntekostnader	och	liknande	resultatposter 9 - –9

Finansnetto 13 000 8 007

Resultat efter finansiella poster 13 000 8 002

Resultat före skatt 13 000 8 002

Skatt	på	årets	resultat 10 –21 –56

Årets resultat 12 979 7 946

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET (TSEK)

Not 2015-01-01  
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Årets	resultat 12 979 7 946

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat 12 979 7 946

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)

Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 13 152 19

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar	i	koncernbolag 15, 16 19 410 19 410

Summa anläggningstillgångar 19 562 19 429

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernbolag 31 23 122 19 842

Kundfordringar 50 50

Skattefordran 22 0

Övriga	fordringar 26 18

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 20 1 367 315

24 587 20 225

Kassa och bank 21 3 976 1 527

Summa omsättningstillgångar 28 563 21 752

SUMMA TILLGÅNGAR 48 125 41 181
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Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	 22 4 146 4 146

4 146 4 146

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 18 524 16 798

Överkursfond 3 660 3 660

Årets	resultat 12 979 7 946

35 163 28 404

Summa eget kapital 39 309 32 550

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga	långfristiga	skulder 2 - 4 500

Summa långfristiga skulder 0 4 500

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 713 628

Skulder till koncernbolag 31 44 1 115

Skatteskulder - 12

Övriga skulder 2 4 950 338

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 27 2 109 2 038

Summa kortfristiga skulder 8 816 4 131

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 125 41 181

Poster inom linjen

Ställda	säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

Bundet eget 
kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital Balanserat 
resultat

Överkursfond Årets	resultat Summa

Ingående	eget	kapital	2014-01-01 4 124 45 2 919 25 001 32 089

Vinstdisposition 25 001 –25 001 0

Årets	resultat 7 946 7 946

Årets	övrigt	totalresultat 0

Årets	totalresultat 0 0 0 7 946 7 946

Nyemission 22 741 763

Utdelning –8 249 –8 249

Summa	transaktioner	med	ägare 22 –8 249 741 0 –7 486

Utgående	eget	kapital	2014-12-31 4 146 16 797 3 660 7 946 32 549

Ingående	eget	kapital	2015-01-01 4 146 16 797 3 660 7 946 32 549

Vinstdisposition 7 946 –7 946 0

Årets	resultat 12 979 12 979

Årets	övrigt	totalresultat -

Årets totalresultat 0 0 0 12 979 12 979

Utdelning –6 219 –6 219

Summa transaktioner med ägare 0 –6 219 0 0 –6 219

Utgående eget kapital 2015-12-31 4 146 18 524 3 660 12 979 39 309
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Not 2015-01-01 
2015-12-31

2014-01-01 
2014-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat	efter	finansiella	poster 28 13 000 8 002

Justering	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet: 28

			Anteciperad	utdelning	från	dotterbolag –13 000 –8 000

   Övrigt –88 9

Erhållen	utdelning	från	dotterbolag 8000 25000

Betald inkomstskatt –55 –1

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar i rörelsekapital

7 857 25 010

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring	av	kortfristiga	fordringar 659 –7 372

Förändring	av	kortfristiga	skulder 197 –8 928

856 –16 300

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 713 8 710

Investeringsverksamheten

Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar –260 -

Avyttring	av	materiella	anläggningstillgångar 215 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten –45 0

Finansieringsverksamheten

Lämnad	utdelning –6 219 –8 249

Nyemission - 763

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –6 219 –7 486

Årets kassaflöde 2 449 1 224

Likvida	medel	vid	årets	början 1 527 303

Likvida medel vid årets utgång 3 976 1 527



NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna årsredovisning och koncernredovisning omfat-
tar det svenska moderbolaget Eurocon Consulting AB, 
organisationsnummer 556736-3188 och dess dotterbolag. 
Koncernen erbjuder huvudsakligen tjänster inom områdena 
skogs-, gruv-, biokemi-, kemi-, energi-, verkstad-, läkemedel- 
och livsmedelsindustri. Bolagets redovisningsvaluta är SEK. 
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals 
kronor (TSEK).

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige 
med säte i Örnsköldsvik. Adressen till huvudkontoret är 
Hörneborgsvägen 6, Domsjö.

Styrelsen har den 30 mars 2016 godkänt denna års- 
redovisning och koncernredovisning vilken kommer att 
läggas fram för antagande vid årsstämma den 28 april 
2016.

TILLÄMPADE REGELVERK
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB) och 
tolkningar från IFRIC såsom de fastställts av Europeiska 
unionen (EU). Därtill följer koncernredovisningen rekom-
mendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 1 
”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper 
som koncernen utom i de fall som anges nedan under 
avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om 
inte annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga  
perioder som presenteras i koncernens finansiella rappor- 
ter. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats  
konsekvent av koncernens bolag. 

Avseende intressebolag har vid behov anpassning 
gjorts till koncernens principer.

VÄRDERINGSGRUNDER
Tillgångar och skulder har baserats på historiska anskaff-
ningsvärden förutom vissa finansiella tillgångar och skul-
der som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar 
och skulder som värderas till verkligt värde består av 
noterade aktieinnehav och villkorad köpeskilling.

VALUTA
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska 
miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Moderbolagets 
funktionella valuta är svenska kronor som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. 
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i 
svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, 
avrundade till närmaste tusental (TSEK).

NYA ELLER ÄNDRADE IFRS SOM ÄNNU INTE TILLÄMPATS
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under 
kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats 
vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter 
eller ändringar med framtida tillämpning planeras inte att 
förtids tillämpas. Nedan beskrivs de IFRS som väntas ha 
en påverkan eller kan komma att ha en påverkan på kon-
cernens finansiella rapporter. Utöver de IFRS som beskrivs 
nedan väntas övriga nyheter som IASB har godkänt per 
den 31 december 2015 inte ha någon påverkan på koncer-
nens finansiella rapporter.

IFRS 9 Financial Instruments träder i kraft den 1 ja-
nuari 2018 och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering. Standarden kommer inte att 
tillämpas i förtid. Den nya standarden har omarbetats 
i olika delar, en del avser redovisning och värdering av 
finansiella tillgångar och finansiella skulder. IFRS 9 anger 
att finansiella tillgångar ska klassificeras i tre olika katego-
rier. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället 
utifrån egenskaper i tillgången och företagets affärsmo-
dell. För finansiella skulder sker inga stora förändringar 
jämfört med IAS 39. 

Den största förändringen avser skulder redovisade till 
verkligt värde. För dessa gäller att den del av verklig vär-
deförändring som är hänförlig till den egna kreditrisken 
ska redovisas i övrigt totalresultat istället för i resultatet 
såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen. 
Den andra delen avser säkringsredovisning. Efter de 
ändringar som antogs av IASB i juli 2014 förväntar sig 
koncernen inte längre någon inverkan på klassificeringen, 
värderingen eller redovisningen av koncernens finansiella 
tillgångar och skulder. 

Även om koncernen ännu inte gjort en detaljerad ut-
värdering av de skuldinstrument som för närvarande klas-
sificeras som finansiella tillgångar som kan säljas, tycks de 
uppfylla villkoren för att värderas till verkligt värde över 
övrigt totalresultat baserat på företagets affärsmodell för 
dessa tillgångar. Därför kommer redovisningen av dessa 
tillgångar inte att förändras. 

Koncernens redovisning av finansiella skulder kommer 
inte heller att ändras, då de nya kraven endast påverkar 
redovisningen av finansiella skulder som redovisas till 
verkligt värde över resultaträkningen och koncernen inte 
har några skulder av det slaget. 

De nya säkringsredovisningsreglerna i IFRS 9 är mer 
förenliga med företagets riskhantering i praktiken. Gene-
rellt sett kommer det bli lättare att tillämpa säkringsredo-
visning eftersom standarden inför en mer principbaserad 
ansats för säkringsredovisningen. Den nya standarden 
inför även utökade upplysningskrav och förändringar i 
presentationen. Den nya modellen för beräkning av kredit-

förlustreserv utgår från förväntade kreditförluster vilket 
kan medföra tidigare redovisning av kreditförluster. 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter då samtliga 
tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar 
intäkter (dvs. IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter, 
IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om 
uppförande av fastighet, IFRIC 18 Överföringar av till-
gångar från kunder, SIC 31 Intäkter – bytestransaktioner 
som avser reklamtjänster). IFRS 15 innehåller således en 
samlad modell för all intäktsredovisning. Den nya stan-
darden kommer att kräva en översyn av hur försäljnings-
kontrakten i koncernen är utformade. Vidare kommer 
de finansiella rapporterna påverkas i form av väsentligt 
utökade upplysningskrav. Koncernen kommer under 2016 
att påbörja arbetet med att utvärdera vilka effekter den 
nya standarden kommer att få på koncernens resultat och 
finansiella ställning.  Standarden kommer inte att tilläm-
pas i förtid. 

IFRS 16 kommer att ersätta nuvarande IAS 17. 
Standarden träder i kraft den 1 januari 2019 med retroak-
tiv tillämpning och kommer inte att tillämpas i förtid. 
Koncernen arbetar med att uppskatta effekten av den nya 
standarden.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar till-
lämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar.

Uppskattningarna och antagandena utvärderas löpan-
de. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast påverkat denna 
period, eller i den period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder. 

Viktiga bedömningar 
Styrelsen har vid upprättandet av årsredovisningen gjort 
vissa uppskattningar och antaganden som kan påverka 
resultat- och balansräkningen. Ett område som varit vä-
sentligt avser beräknad tilläggsköpeskilling vid förvärvet 
av Automation West Engineering AB. Vid bedömningen 
har styrelsen beaktat förväntningar på framtida intäkter, 
rörelsemarginaler samt antal anställda. Se vidare not 2. 

Uppskattningar har även gjorts vid bedömning av 
utfall av projekt som löper till fast pris, där kvarstående 
arbete vid rapportperiodens slut bedömts i relation till 
överenskommet fast pris. Avseende kundfordringar görs 

en objektiv bedömning av alla utestående belopp vid 
utgången av varje rapporteringsdatum. Historiskt har 
bolaget haft låga kundförluster. Se vidare not 33.

Viktiga	källor	till	osäkerheter	i	uppskattningar
De källor till osäkerheter i uppskattningar som innebär 
en signifikant risk för att tillgångars eller skulders värde 
kan komma att behöva justeras i väsentlig grad under det 
kommande räkenskapsåret är nedskrivningsprövning av 
goodwill.

Nedskrivningsprövning av goodwill
Vid nedskrivningsprövning av goodwill måste ett antal 
väsentliga antaganden och bedömningar beaktas för att 
kunna beräkna kassagenererande enhetens nyttjandevär-
de. Dessa antaganden och bedömningar hänför sig till 
förväntade framtida diskonterade kassaflöden. Prognoser 
för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga be-
dömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader, 
grundade på historisk utveckling, allmänna marknads-
förutsättningar, utveckling och prognoser för branschen 
samt annan tillgänglig information. Antagandena framtas 
av företagsledningen och granskas av styrelsen. Årets 
nedskrivningsprövning har inte givit upphov till ned-
skrivningar avseende goodwill. För mer information om 
nedskrivningsprövningen av goodwill se not 12 Immateri-
ella tillgångar. 

KLASSIFICERING
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Om-
sättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt 
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
inom tolv månader räknat från balansdagen.

KONSOLIDERING
Dotterbolag
Dotterbolag är bolag som står under Eurocon Consulting 
AB:s bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett bolags 
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla eko-
nomiska fördelar. 

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden.  
Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas 
som en transaktion varigenom koncernen indirekt för-
värvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skul-
der. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på 
förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestäm-
mande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag 
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av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission 
av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som 
uppkommer redovisas direkt i årets resultat. Vid rörel-
seförvärv där överförd ersättning överstiger det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. 
När skillnaden är negativ, så kallat förvärv till lågt pris, 
redovisas denna direkt i årets resultat.

Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde 
vid förvärvstidpunkten. I de fall den villkorade köpeskil-
lingen är klassificerad som egetkapitalinstrument, görs 
ingen omvärdering och reglering görs inom eget kapital. 
För övriga villkorade köpeskillingar omvärderas dessa vid 
varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets 
resultat.

Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwillen den 
dag då bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare 
innehav värderas till verkligt värde och värdeförändringen 
redovisas i årets resultat.

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande  
redovisas som en transaktion inom eget kapital, d.v.s  
mellan moderbolagets ägare (inom balanserade vinst- 
medel) och innehav utan bestämmande inflytande. Därför 
uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. Föränd-
ringen av innehav utan bestämmande inflytande baseras 
på dess proportionella andel av nettotillgångar.

Dotterbolags finansiella rapporter inkluderas i  
koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten 
till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Intressebolag
Intressebolag är alla de bolag där koncernen har ett bety-
dande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäl-
ler för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 
50 procent av rösterna. Innehav i intressebolag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden. 

Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas 
investeringen inledningsvis till anskaffningsvärde och det 
redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beak-
ta koncernens andel av intressebolagets vinst eller förlust 
efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade värde på 
innehav i intressebolag inkluderar goodwill som identifie-
ras vid förvärvet.

I koncernens resultaträkning redovisas samtliga resul-
tateffekter (efter skatt) avseende intressebolaget samman-
slaget på en rad och påverkar koncernens resultat före 
skatt.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller 
kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 

uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen. Orealiserade vinster som upp-
kommer från transaktioner med intressebolag elimineras 
i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel 
i bolaget. Orealiserade förluster elimineras på samma 
sätt, men endast i den utsträckning det inte finns något 
nedskrivningsbehov.

SEGMENTRAPPORTERING
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver 
verksamhet från vilken den kan generera intäkter och 
ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående 
finansiell information tillgänglig. 

Koncernen har två rörelsesegment: Engineering och 
Produktförsäljning. Rörelsesegment identifieras baserat på 
den interna strukturen av koncernens affärsverksamheter 
vars rörelseresultat regelbundet följs upp av koncernens 
högste beslutsfattare, vilket identifierats som verkstäl-
lande direktören, i syfte att fördela resurser och bedöma 
resultat. Koncernens interna rapportering och följaktligen 
information till högste beslutsfattare är uppdelad i Engine-
ering och Produktförsäljning.

VALUTAOMRÄKNING
Transaktioner	i	utländsk	valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktio-
nella valutan till den valutakurs som föreligger på trans-
aktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta räknas om till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på balansdagen. 

Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna 
redovisas i årets resultat. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelse- 
resultatet, medan kursvinster och kursförluster på finan-
siella fordringar och skulder redovisas som finansiella 
poster.

Omräkning	av	utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive 
goodwill och andra koncernmässiga över- och under-
värden, omräknas från utlandsverksamhetens funktio-
nella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska 
kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. 
Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas 
till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en 
approximation av de valutakurser som förelegat vid res-
pektive transaktionstidpunkt. 

Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräk-
ning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalre-
sultat och ackumuleras i en separat komponent i eget 

kapital, benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en 
utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hän-
förliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, varvid de 
omklassificeras från övrigt totalresultat till årets resultat.

INTÄKTER
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida  
ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och 
särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av kon-
cernens verksamheter. Intäkter innefattar det verkliga 
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för 
sålda varor och tjänster i koncernens löpande verksamhet. 
Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer och 
rabatter samt efter eliminering av koncernintern försälj-
ning. 

Försäljning	av	varor
Intäkter från försäljning av varor redovisas när väsentliga 
risker och förmåner som är förknippade med varan är 
överförd till köparen i enlighet med försäljningsvillkoren. 

Utförande	av	tjänster
Företaget redovisar intäkter från tjänster i resultatet base-
rat på färdigställandegraden på balansdagen. Till största 
delen utförs uppdragen på löpande räkning och vinstav-
räknas i den takt arbetet utförs. En mindre del av upp-
dragen utförs till fast pris och vinstavräknas baserat på 
färdigställandegranden på balansdagen. Vid beräkningen 
av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats 
som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de 
totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. 
Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade del-
likvider redovisas i balansräkningen i posten upparbetad 
men ej fakturerad intäkt eller fakturerad men ej upparbe-
tad intäkt.   

Finansiella	intäkter
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på placeringar, 
vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas 
samt vinst vid värdeförändring på finansiella skulder 
värderade till verkligt värde via resultatet som redovisas 
i finansnettot. Ränteintäkter redovisas i enlighet med 
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som 
diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalning-
arna under ett finansiellt instruments förväntade löptid 
till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade 
nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som 
erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av 
effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- 
och underkurser.

Erhållen utdelning redovisas när rätten till att erhålla 
utdelning fastställts.

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas 
netto.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga	ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom lön, sociala 
avgifter, semesterersättning och bonus kostnadsförs den 
period när de anställda utför tjänsterna.

Pensioner
Eurocon Consultings pensionsåtaganden omfattar enbart 
avgiftsbestämda planer. En avgiftsbestämd pensionsplan 
är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta 
avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte 
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala 
ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till 
anställda som hänger samman med de anställdas tjänst-
göring under innevarande eller tidigare perioder. Kon-
cernen har därmed ingen ytterligare risk. För koncernens 
förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer 
redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de in-
tjänas genom att de anställda utfört tjänster åt koncernen 
under en period.

Ersättningar	vid	uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas endast om företaget är bevisligen 
förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragan-
de, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas 
som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, 
redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet 
kommer att accepteras och antalet anställda som kommer 
att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

LEASING
Finansiell leasetagare
Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. 
Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i 
allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell 
leasing. 

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal 
redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen 
och värderas initialt till det lägsta av leasingobjektets 
verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna 
vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida 
leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga skul-
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der. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella 
leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av 
tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden medan 
leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering 
av skulderna. 

Operationell leasetagare
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna 
med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som ope-
rationell leasing. Betalningar som görs under leasingtiden 
kostnadsförs i resultatet linjärt över leasingperioden.

FINANSIELLA KOSTNADER
Finansiella kostnader består huvudsakligen av räntekost-
nader på lån och förlust vid värdeförändring på finansiella 
tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resulta-
tet som redovisas i finansnettot. 

Räntekostnader på lån redovisas enligt effektivränte-
metoden. 

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas 
netto.

SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då 
underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat 
eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas 
i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser 
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balans- 
dagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell  
skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balans-
räkningsmetoden, på alla temporära skillnader som upp-
kommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dess redovisade värden. Temporära skillnader 
beaktas inte i koncernmässig goodwill. Vidare beaktas 
inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i 
dotter- och intressebolag som inte förväntas bli återförda 
inom överskådlig framtid. 

Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur un-
derliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realisera-
de eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämp-
ning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
eller avisreade per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller 
den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 

kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar 
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan 
utnyttjas.

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att 
nettoresultat hänförlig till moderbolagets aktieägare di-
videras med viktat genomsnittligt antal utestående aktier 
under året.

Vinst per aktie efter utspädning beräknas genom 
att nettoresultat hänförlig till moderbolagets aktieägare 
divideras, i tillämpliga fall justerat, med summan av det 
viktade genomsnittliga antalet stamaktier och potentiella 
stamaktier som kan ge upphov till utspädningseffekt. 
Utspädningseffekt av potentiella stamaktier redovisas 
endast om en omräkning till stamaktier skulle leda till en 
minskning av resultatet per aktie efter utspädning.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventu-
ella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till 
kassagenererande enheter och prövas minst årligen för 
nedskrivningsbehov.

Kundrelationer
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av koncer-
nen utgörs av kundrelaterade tillgångar och avtals- och/
eller teknologirelaterade tillgångar såsom varumärken och 
kundrelationer och redovisas till anskaffningsvärde minus 
eventuella ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar.

Balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten
Kostnader under utvecklingsfasen av produkter aktiveras 
som immateriella tillgångar när de enligt ledningens be-
dömning är sannolikt att de kommer resultera i framtida 
ekonomiska fördelar för koncernen, kriterierna för aktive-
ring är uppfyllda och kostnaderna under utvecklings- 
fasen kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Internt utvecklade 
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde minus  
eventuella ackumulerade avskrivningar och eventuella 
ackumulerade nedskrivningar. Alla andra kostnader som 
inte uppfyller kriterierna för aktivering belastar resultatet 
när de uppstår.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över im- 
materiella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida 
inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Goodwill 
prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så 

snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången 
ifråga har minskat i värde. Immateriella tillgångar med 
bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt 
då de är tillgängliga för användning. 

De beräknade nyttjandeperioderna är:
• Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år
• Kundrelationer 10 år 

Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till 
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.

Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när 
inga framtida ekonomiska fördelar väntas från använd-
ning eller utrangering/avyttring av tillgången. 

Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 
utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Tillkommande	utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet 
endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången kommer att 
komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kost-
nad i den period de uppkommer. Reparationer kostnads-
förs löpande.
 
Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod. Koncernen tillämpar komponentavskrivning 
vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandepe-
riod ligger till grund för avskrivningen. 

De beräknade nyttjandeperioderna är:  
• Fordon (finansiella leasingavtal) 3 år
• Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjande-
perioder omprövas vid varje års slut.

NEDSKRIVNING AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exem-
pelvis goodwill, skrivs inte av utan prövas årligen avseen-
de eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av 
bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser 
eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovi-
sade värdet inte är återvinningsbart. 

En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgång-
ens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader och dess nytt-
jandevärde. 

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). Då 
nedskrivningsbehov identifierats för en kassagenererande 
enhet (grupp av enheter) fördelas nedskrivningsbeloppet 
i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell 
nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten 
(gruppen av enheter).

Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvin-
ningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring 
sker dock inte med ett belopp som är större än att det 
redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om ned-
skrivning inte hade redovisats i tidigare perioder. Ned-
skrivning av goodwill återförs dock aldrig.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i 
balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumen-
tets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar redovisas när 
faktura har skickats. Skuld redovisas när motparten har 
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, 
även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder 
redovisas när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller koncernen 
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del 
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller 
på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en 
finansiell skuld. 

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast 
när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att 
det föreligger avsikt att reglera posterna med ett netto-
belopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera 
skulden.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovi-
sas på affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget 
förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.
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Klassificering	och	värdering
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde 
med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella 
instrument förutom avseende de som tillhör kategorin 
finansiell tillgång/skuld som redovisas till verkligt värde 
via resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader. Ett finansiellt instruments klassifi-
ceras vid första redovisningen bland annat utifrån i vilket 
syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur 
det finansiella instrumentet värderas efter första redovis-
ningstillfället. Koncernen innehar finansiella instrument i 
följande kategorier:

• Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultatet

• Lånefordringar och kundfordringar
• Finansiella tillgångar som kan säljas
• Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 

resultatet
• Andra finansiella skulder

Finansiella	tillgångar	värderade	till	verkligt	värde	via	resultatet
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella 
tillgångar som innehas för handel och andra finansiella 
tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna 
kategori (fair value option). Finansiella instrument i denna 
kategori värderas löpande till verkligt värde med värde-
förändringar redovisade i årets resultat. I underkategorin 
fair value option återfinns koncernens innehav i noterade 
aktier som följs upp utifrån verkligt värde. 

Lånefordringar	och	kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgång-
ar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställ-
bara betalningar och som inte är noterade på en aktiv 
marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån 
den effektivränta som beräknades vid anskaffningstid-
punkten. Kundfordran redovisas till det belopp som 
beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.

Finansiella	tillgångar	som	kan	säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte 
är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan 
säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kate-
gorier. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till 
verkligt värde med värdeförändringar i övrigt totalresultat 
som ackumuleras i en särskild komponent i eget kapital. 
Koncernens finansiella tillgångar som kan säljas består av 
onoterade innehav. De onoterade innehaven har värderats 

till anskaffningsvärde på grund av att verkliga värden inte 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella	skulder	värderade	till	verkligt	värde	via	resultatet
Denna kategori består av två undergrupper: finansiella 
skulder som innehas för handel och andra finansiella skul-
der som företaget initialt valt att placera i denna kategori 
(fair value option). Finansiella instrument i denna kategori 
värderas löpande till verkligt värde med värdeförändring-
ar redovisade i årets resultat. I underkategorin fair value 
option återfinns koncernens villkorade köpeskilling. 

Andra	finansiella	skulder
Lån samt övriga finansiella skulder ingår i denna kategori. 
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.

NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det 
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger 
för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella till-
gångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella till-
gångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast 
om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov 
till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att 
tillgången redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) 
och att denna händelse (eller händelser) har en inverkan 
på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiel-
la tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Till de kriterier som koncernen använder för att fast-
ställa om det föreligger objektiva bevis för att nedskriv-
ningsbehov föreligger hör betydande finansiella svårighe-
ter hos emittenten eller gäldenären, ett avtalsbrott, såsom 
uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapi-
talbelopp eller att det är sannolikt att låntagaren kommer 
att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion.

För kategorin lånefordringar och kundfordringar be-
räknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida 
kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte 
har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens 
ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde 
skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncer-
nens resultat.

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande 
period och minskningen objektivt kan hänföras till en 
händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovi-
sades redovisas återföringen av den tidigare redovisade 
nedskrivningen i koncernens resultat.

Onoterade aktier som värderas till anskaffningsvärde 
anses ha ett nedskrivningsbehov om det finns objektiva 

belägg, observerbara förhållanden har inträffat som har 
en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaff-
ningsvärdet.

VARULAGER
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärde beräknas 
enligt den så kallade först-in först-ut-principen och inklu-
derar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertill-
gångarna och transport av dem till deras nuvarande plats 
och skick. 

För tillverkade varor inkluderar anskaffningsvärdet en 
rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal 
kapacitet. Nettoförsäljningsvärdet definieras som försälj-
ningspris reducerat för kostnader för färdigställande samt 
försäljningskostnader. 

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart till-
gängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande 
institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid 
från anskaffningstidpunkten understigande tre månader 
vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluk-
tuationer.

UTDELNINGAR
Utdelning till moderbolagets aktieägare redovisas som 
skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då 
utdelningen godkänns.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att 
det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets 
storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redo-
visas i balansräkningen när det finns en befintlig legal 
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska 
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa upp-
skattningen av det som krävs för att reglera den befintliga 
förpliktelsen på balansdagen. 

Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, 
beräknas avsättningar genom diskontering av det förvän-
tade framtida kassaflödet.

Omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när det finns 
en fastställd utförlig och formell omstruktureringsplan, 
och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit 
offentligt tillkännagiven.

Garantiavsättningar
En avsättning för garantier redovisas när de underliggan-
de produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras 
på historiska data om garantier och en sammanvägning 
av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som 
utfallen är förknippade med.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möj-
ligt åtagande som härrör från inträffade händelser och 
vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra 
framtida händelser eller när det finns ett åtagande som 
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas.

KASSAFLÖDE
Kassa och bank utgörs av kassamedel och disponibla 
tillgodohavanden hos banker, samt kortfristiga övriga lik-
vida placeringar med tre månaders eller kortare förfallotid 
och som är exponerade för en obetydlig risk för värde-
fluktuationer. Kassaflöde från den löpande verksamheten 
beräknas enligt indirektmetoden.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt 
årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för 
juridisk person”. 

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder-
bolagets finansiella rapporter, om inte annat anges.

Dotterbolag och intressebolag
Andelar i dotter- och intressebolag redovisas i moderbo-
laget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att 
transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för 
innehav i dotterbolag. 

Finansiella	tillgångar	och	skulder
Med anledning av sambandet mellan redovisning och 
beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instru-
ment enligt IAS 39 i moderbolaget som juridisk person, 
utan moderbolaget tillämpar i enlighet med ÅRL anskaff-
ningsvärdemetoden. 

I moderbolaget värderas därmed finansiella anlägg-
ningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell 
nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt 
lägsta värdets princip.
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Finansiell leasing
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt 
reglerna för operationell leasing.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mot- 
tagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren,  
i den mån nedskrivning ej erfordras.

Obeskattade reserver
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive 
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas  
däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatte- 
skuld och eget kapital.

Koncernbidrag
Moderbolaget redovisar koncernbidrag i enlighet med 
uttalande från Rådet för finansiell rapportering RFR2, 
vilket innebär att koncernbidrag redovisas som boksluts-
disposition. 
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NOT 2 RÖRELSEFÖRVÄRV  
FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR 2015
Inga förvärv eller avyttringar har genomförts under 
räkenskapsåret.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR 2014
I januari 2013 bildade Eurocon och FLK ett gemensamt 
bolag i Karlshamn. Eurocon och FLK ägde 37 procent 
vardera och medarbetarna ägde 26 procent av bolaget. 
Eurocon Consulting AB övertog den 1 maj 2014 resteran-
de aktier i Eurocon FLK AB. Bolaget namnändrades till 
Eurocon Karlshamn AB. 

Under första kvartalet avyttrades ägarandelen om 40 
procent i Eurocon GmbH för nominellt värde.

Eurocon Consulting AB förvärvade den 1 april 
2014 resterande 49 procent av Eurocon Stockholm AB. 
Köpeskillingen uppgick till 0,8 MSEK och utgjordes av 
nyemittering av 217 830 aktier i Eurocon Consulting AB 
(publ), vilket ger en ökning av aktiekapitalet med 21 783 
SEK och en utspädning om ca 0,5 procent. Vi har under 
andra kvartalet fusionerat Eurocon Stockholm AB med 
Eurocon Engineering AB.

Eurocon	Karlshamn	AB
Den överförda ersättningen (köpeskillingen) består av  
26 TSEK i kontant ersättning.

Eurocon	Stockholm	AB
Den överförda ersättningen (köpeskillingen) består av 49 
TSEK i kontant ersättning samt emission av 217 830 egna 
aktier, vars verkliga värde på tillträdesdagen uppgick till 
762 TSEK. 

FÖRVÄRVADE NETTOTILLGÅNGAR  
VID FÖRVÄRVSTIDPUNKTEN:

Eurocon  
Karlshamn AB

Verkligt värde fastställt vid 
förvärvet

Immateriella	tillgångar	 263

Materiella	anläggningstillgångar 30

Kundfordringar	och	 
övriga	fordringar 569

Likvida medel 26

Räntebärande	skulder –454

Uppskjuten skatteskuld 0

Leverantörsskulder och  
övriga rörelseskulder –375

Identifierbara nettotillgångar 59

Goodwill –33

Total köpeskilling 26

Eurocon	Karlshamn	AB	 	 	 	 	
I samband med förvärvet uppstod en negativ goodwill 
om 33 TSEK i form av en skillnad mellan den överförda 
ersättningen och det verkliga värdet av de förvärvade net-
totillgångarna. Den negativa goodwillen avser i huvudsak 
förväntan om förluster på kort sikt. Goodwillen förväntas 
inte vara en skattepliktig intäkt vid återföring. 
Den upprättade förvärvskalkylen är slutlig.   
  
Eurocon	Stockholm	AB	 	 	 	
I samband med förvärvet uppstod en skillnad om  
525 TSEK i form av en skillnad mellan den överförda 
ersättningen och det verkliga värdet av de förvärvade 
nettotillgångarna. Då bolaget ägdes till 51 procent  innan 
dessa resterande 49 procent förvärvades, så får transak-
tionen enbart en påverkan inom eget kapital och någon 
goodwill uppstår därför inte. 

 Transaktionskostnader relaterade till förvärven ovan 
redovisades som en kostnad i resultaträkningen under 
Övriga externa kostnader.    

FÖRVÄRVETS PÅVERKAN PÅ KONCERNENS KASSAFLÖDE: 

Eurocon  
Karlshamn AB

Köpeskilling –26

Avgår:

Kassa	(förvärvad) 42

Beräknad	villkorad	köpeskilling 0 

Nettokassautflöde 16

Eurocon	Karlshamn	AB	
Under de 8 månaderna fram till 31 december 2014 bidrog 
dotterbolaget med 1 313 TSEK till koncernens intäkter 
och –222 TSEK till koncernens resultat efter skatt. Om 
förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2014, uppskat-
tar bolagsledningen att koncernens intäkter skulle ha 
blivit 3 036 TSEK högre och periodens resultat skulle ha 
blivit –364 TSEK sämre. 

Eurocon	Stockholm	AB	
Eurocon Stockholm AB har fusionerats under 2014 och 
därmed intregrerats med dotterföretaget Eurocon Engine-
ering AB. Det har därför inte varit möjligt att beräkna bi-
draget till koncernens intäkter och resultat efter förvärvet. 

Tilläggsköpeskilling	förvärv	2013	
Under 2013 förvärvade Eurocon Consulting 100 procent 
av aktierna och rösterna i nuvarande dotterbolaget Auto-
mation West AB. Avtalad villkorad tilläggsköpeskilling 
i det förvärvade bolaget är hänförlig till nivå på rörelse-
marginal samt antal anställda i det förvärvade bolaget 
fram till 31 augusti 2016. Vid förvärvstidpunkten uppgick 
skulden för villkorad köpeskilling till 4 500 TSEK. Ett 
uppskattat intervall med möjliga utfall uppgår från 2 
250 TSEK till 4 500 TSEK. Villkorad köpeskilling kan 
maximalt utgå med 4 500 TSEK. Den villkorade köpeskil-
ligen ligger som en skuld i balansräkningen bland övriga 
kortfristiga skulder med 4 500 (4 500) både i koncernen 
och moderbolaget. Tilläggsköpeskillingen är värderad till 
diskonterat kassaflöde i nivå 3

NOT 3 RÖRELSESEGMENT    
Koncernens verksamhet är organiserad på det sätt att 
verkställande direktören följer upp det resultat, avkast-
ning och kassaflöde som koncernens olika affärsområ-
den genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är 
ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbun-
det rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer 
samt behov av resurser till verkställande direktören. Då 
verkställande direktören följer upp verksamhetens resultat 
och beslutar om resursfördelning utifrån de två affärsom-
rådena Engineering och Produktförsäljning utgör dessa 
koncernens rörelsesegment.  

Affärsområdet Engineering erbjuder ett brett utbud 
av teknikkonsulttjänster inom alla ingenjörsdiscpliner. 
Dessa omfattar hela livscykeln för en investering hos våra 
kundgrupper, från förstudie till genomförandeprojekt och 
därefter underhåll. Vår tjänsteportfölj är inriktad mot att 
effektivisera och optimera våra kunders nya projekt och 
befintliga anläggningar.

Affärsområdet Produktförsäljning omfattas av en pro-
gramsviten SiteBase som effektiviserar och kvalitetssäkrar 
informationshanteringen i och kring en anläggning eller 
ett projekt, från förprojekt till driftsättning och under-
hållsarbete.      
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KONCERNEN 2015

Intäkter Engineering
Produkt-

försäljning
Koncerngemensamt/

eliminering
Totalt  

koncernen

Extern	försäljning 185 597 12 554 603 198 754

Intern	försäljning 1 771 104 –1 875 -

Övriga	rörelseintäkter 632 - 101 733

Summa intäkter 188 000 12 658 –1 171 199 487

Resultat

Rörelseresultat  14 285 1 489 13 15 787

Finansnetto 684 –13 83 754

Årets	skatt –3 367 –357 –21 –3 745

Årets resultat 11 602 1 119 75 12 796

Övriga upplysningar

Operativa	tillgångar	* 84 765 9 832 19 133 113 730

Operativa skulder** 54 401 4 640 –1 649 57 392

Investeringar 3 657 - 989 4 646

Avskrivningar	och	nedskrivningar –2 672 –167 –247 –3 086

Goodwill 20 307 - - 20 307

Av	försäljningen	avser	1,7%	försäljning	av	varor	kopplade	till	segmentet produktförsäljning.	Resterande	98,3%	av	försäljningen	avser	tjänster.

KONCERNEN 2014

Intäkter Engineering
Produkt-

försäljning
Koncerngemensamt/

eliminering
Totalt  

koncernen

Extern	försäljning 159 132 13 951 624 173 707

Intern	försäljning 960 58 –1 018 0

Övriga	rörelseintäkter 329 73 - 402

Summa intäkter 160 421 14 082 –394 174 109

Resultat

Rörelseresultat  10 040 2 143 71 12 254

Finansnetto –164 10 839 685

Årets	skatt –2 709 –510 –56 –3 275

Årets resultat 7 167 1 643 854 9 664

Övriga upplysningar

Operativa	tillgångar	* 86 615 9 287 1 129 97 031

Operativa skulder** 45 294 5 214 –4 011 46 497

Investeringar 5 719 - 54 5 773

Avskrivningar	och	nedskrivningar –3 051 –49 –9 –3 109

Goodwill 20 307 - - 20 307

Av	försäljningen	avser	1,4%	försäljning	av	varor	kopplade	till	segmentet	produktförsäljningen.	Resterande	98,6%	av	försäljningen	avser	tjänster.
*Med	operativa	tillgångar	avses	alla	tillgångar	i	balansräkningen	för	de	enheter	som	ingår	i	segmentet.
**Med	operativa	skulder	avses	alla	skulder	i	balansräkningen	för	de	enheter	som	ingår	i	segmentet.

 I ”Koncerngemensamt/eliminering” ingår i huvudsak 
moderbolagets externa försäljningar och transaktioner, 
elimineringar av tillgångar och skulder mellan segmen-
ten, samt tillägg av koncernmässiga goodwillposter och 
leasingtillgångar enligt finansiell leasing som inte fördelats 
på segmenten.

Intäkter från svenska kunder utgör 99,2 procent (99,7 
procent) av koncernens totala omsättning 2015. Anlägg-
ningstillgångar (som inte är finansiella instrument eller 
uppskjutna skattefordringar) är sin helhet fördelade till 
Sverige. 

Det finns ingen kund i något av segmenten där försälj-
ningen uppgår till 10 procent eller mer av omsättningen.
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NOT 4 ARVODE TILL REVISORER

Koncernen

Ernst & Young 2015 2014

Revisionsuppdrag 360 541

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 22

Skatterådgivning 0 1

Övriga	tjänster 0 59

Redovisat värde 360 623

Moderbolaget

Ernst & Young 2015 2014

Revisionsuppdrag 109 432

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 22

Skatterådgivning 0 1

Övriga	tjänster 0 24

Redovisat värde 109 479

Med	revisionsuppdrag	avses	arvode	för	den	lagstadgade	revisionen,	dvs	sådant	arbete	som	varit	nödvändigt
för	att	avge	revisionsberättelsen,	samt	så	kallad	revisionsrådgivning	som	lämnas	i	samband	med	revisionsuppdraget.

Den	relativt	stora	ökningen	av	kostnaden	för	revision	under	2014	är	kopplat	till	övergången	till	IFRS	som	krävde	en	större	insats	
av	revision	och	revisionsrådgivning	kopplat	till	revisionsuppdraget.	Jämförelsesiffrorna	för	2014	har	justerats	jämfört	med	f.g.	
årsredovisning.	 	 	 	

Koncernen 2015 2014 

Medelantal 
anställda Varav män Medelantal 

anställda Varav män

DB i Sverige 183 168 172 160

Totalt dotterbolag 183 168 172 160

Moderbolaget 12 4 9 7

Totalt koncernen 195 172 181 167

Könsfördelning, ledande befattningshavare

Antal på  
balansdagen

Varav män, 
procent %

Antal på  
balansdagen

Varav män, 
procent %

Styrelseledamöter 5 80 5 80

Verkställande	direktör	och	övriga	ledande	befattningshavare 6 100 5 100

Koncernen 11 91 % 10 90 %

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen

Kostnader för ersättningar till anställda 2015 2014

Löner	och	ersättningar	m.m. 87 569 78 557

Vinstdelningar	och	övrig	rörlig	ersättning 1 209 1 604

Sociala	avgifter 38 427 33 311

varav	Pensionskostnader	inkl.	särskild	löneskatt (11 273) (9 308)

127 205 113 472

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen

Varav ledande befattningshavare 2015 2014

Löner	och	andra	ersättningar 8 518 5 791

Vinstdelningar	och	övrig	rörlig	ersättning 57 29

Pensionskostnader	inkl.	särskild	löneskatt 2 318 1 713

10 893 7 533

NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medelantalet	anställda
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Moderbolaget 2015 2014 

Antal på  
balansdagen

Varav män, 
procent %

Antal på  
balansdagen

Varav män, 
procent %

Styrelseledamöter 5 80 5 80

Verkställande	direktör	och	övriga	ledande	befattningshavare 6 100 6 100

Moderbolaget 11 90% 11 90%

Moderbolaget

Kostnader för ersättningar till anställda 2015 2014

Löner	och	andra	ersättningar 4 759 4 768

Vinstdelningar	och	övrig	rörlig	ersättning 52 122

Sociala	avgifter 2 529 2 492

varav	Pensionskostnader	inkl.	särskild	löneskatt (942) (945)

7 340 7 382

Moderbolaget

Varav ledande befattningshavare 2015 2014

Löner	och	andra	ersättningar 1 858 1 698

Vinstdelningar	och	övrig	rörlig	ersättning - -

Pensionskostnader	inkl.	särskild	löneskatt 506 503

2 364 2 201

Ledande befattningshavare inkluderar styrelsen samt 
verkställande direktören och övriga ledande befattnings-
havare.

BESLUTSPROCESSER FÖR ERSÄTTNING   
  
Ersättning och villkor till verkställande direktör beslutas 
av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningsha-
vare beslutas av verkställande direktör, i vissa fall efter 
samråd med ordförande. Till styrelsens ordförande och 
ledamöter utgår fast arvode och sammanträdesarvode 
enligt bolagsstämmans beslut.     
 

Upplysningar avseende ersättningar till styrelsemöter

2015 Arvoden från 
årsstämma

Fast  
ersättning

Rörlig  
ersättning

Pensions-
kostnad

Övrig  
ersättning Totalt

Styrelseordförande

Marie Berglund 178 000 - - - - 178 000

Styrelseledamot

Peter Blomqvist 155 750 - - - - 155 750

Richard Hellekant 155 750 - - - - 155 750

Verkställande direktör

Peter Johansson - 1 138 704 - 406 998 229 901 1 775 603

Övriga	ledande	befattningshavare	(5	antal)

varav	från	dotterbolag 3 851 532 56 977 1 076 518 785 643 5 770 670

Totalt 489 500 4 990 236 56 977 1 516 1 015 544 8 035 773

2014 Arvoden från 
årsstämma

Fast  
ersättning

Rörlig  
ersättning

Pensions-
kostnad

Övrig  
ersättning Totalt

Styrelseordförande

Lennart Westberg 177 600 - - - 177 600

Styrelseledamot

Marie Berglund 133 200 - - - 133 200

Peter Blomqvist 133 200 - - - 133 200

Verkställande direktör

Peter Johansson 1 164 515 - 405 192 89 799 1 659 506

Övriga	ledande	befattningshavare	(4	antal)

varav	från	dotterbolag 2 406 807 29 410 556 544 263 678 3 256 439

Totalt 444 000 3 571 322 29 410 961 736 353 477 5 359 945
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Med rörlig ersättning avses resultatbaserad bonus som 
är baserat på de olika avdelningarnas rörelseresultat, 
samt med krav på att dotterbolagen samtidigt uppnår ett 
fastställt minimum rörelseresultat. Bonus fördelas på de 
anställda beroende på arbetad tid och beräknas årsvis. 
Med övriga ersättningar ingår huvudsak förmån tjänste- 
bilar, milersättningar och traktamentent.   
     
Ersättningar	och	villkor	ledande	befattningshavare		 	
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, 
pensionsförmåner samt övriga förmåner som tjänstebil. 
Med andra ledande befattningshavare avses de 5 perso-
ner som tillsammans med verkställande direktören utgör 
koncernledningen.

Verkställande direktören har en uppsägningstid på 24 
månader ifall uppsägningen är från koncernens sida och 
om verkställande direktören väljer att avsluta sin anställ-
ning är uppsägningstiden 6 månader. Pensionsförmånen 
för verkställande direktören är 35% av pensionsgrundan-
de lön.

Avgångsvederlag
Inga avtalade avgångsvederlag finns för verkställande 
direktör eller övriga ledande befattningshavare.   

NOT 6 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER    
Koncernens övriga rörelseintäkter på 733 (402) TSEK  
avser i huvudsak försäljning materiella anläggningstill-
gångar 435 (207) TSEK och erhållna bidrag för personal-
kostnader 247 (195) TSEK, övriga poster 51 (0) TSEK.

Moderbolagets övriga rörelseintäkter avser 101 (0) 
TSEK försäljning av materiella anläggningstillgångar.

NOT 7 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Koncernens övriga rörelsekostnader –24 (0) TSEK består 
huvusakligen av förluster sålda anläggningstillgångar  
–21 (0) TSEK samt valutakursförluster –3 (0) TSEK.  
   

NOT 8 AVSKRIVNINGAR

Koncernen

2015 2014

Balanserade	utvecklingsutgifter - –31

Kundrelationer –145 –145

Inventarier,	verktyg	och	installationer,	ägda	tillgångar –839 –916

Inventarier,	verktyg	och	installationer,	leasade	tillgångar –2 102 –1 941

–3 086 –3 033

Moderbolag

2015 2014

Inventarier,	verktyg	och	installationer,	ägda	tillgångar –17 –9

–17 –9

NOT 9 FINANSNETTO

Koncernen

Finansiella intäkter 2015 2014

Utdelning - 29

Resultat	vid	försäljningar 753 16

Ränteintäkter	från	kreditinstitut 1 30

Övriga	ränteintäkter 45 26

Redovisat värde 799 101

Samtliga	ränteintäkter	hänför	sig	till	finansiella	poster	som	värderas	till	upplupet	anskaffningsvärde.

Koncernen

Finansiella kostnader 2015 2014

Räntekostnader	från	kreditinstitut –128 –172

Övriga	räntekostnader –2 –75

Övriga	finansiella	kostnader –12 –1

Redovisat värde –142 –248

Moderbolaget

Ränteintäkter och liknande resultatposter 2015 2014

Resultat	försäljningar	kortfristiga	placeringar - 3

Övriga	ränteintäkter - 13

Netto	valutakursförändringar - 0

Redovisat värde 0 16

Moderbolaget

Räntekostnader och liknande resultatposter 2015 2014

Övriga	räntekostnader - –9

Netto	valutakursförändringar - 0

Redovisat värde 0 –9
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NOT 10 SKATTER

Koncernen

Aktuell skattekostnad 2015 2014

Årets	skattekostnad –3 754 –3 601

Justering	av	skatt	hänförlig	till	tidigare	år - 27

Uppskjuten skatt

Uppskjuten	skatt	avseende	temporära	skillnader 9 299

Redovisad skatt –3 745 –3 275

Koncernen

Avstämning av effektiv skattesats 2015 2014

Resultat	före	skatt 16 541 12 939

Skatt	enligt	gällande	skattesats	(22%) –3 639 –2 847

Ej avdragsgilla kostnader –381 –354

Ej	skattepliktiga	intäkter 31 188

Skatt	hänförligt	till	tidigare	år 0 27

Justering	av	uppskjuten	skatt	tidigare	år –17 -

Förluster	i	bolag	ej	avdraget	mot	vinster	i	andra	bolag	och	ej	bokfört	som	fordran - –314

Årets	utnyttjade	underskott	som	tidigare	år	ej	varit	upptagen	som	fordran 262 -

Schablonintäkt	periodiseringsfonder –1 –7

Uppkomst	och	återföring	av	temporära	skillnader - 32

Redovisad skatt –3 745 –3 275

Koncernen har inga skatteposter som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital.

I nedanstående tabell specificeras skatteeffekten av de temporära skillnaderna:

Uppskjuten skatteskuld 2015 2014

Kundrelationer 246 278

Inkråmsgoodwill 32 -

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 248 257

Redovisat värde 526 535

Specifikation av förändring av uppskjuten skatteskuld:

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Ingående	redovisat	värde 535 834

Förändring	av	temporära	skillnader –9 –299

Utgående redovisat värde uppskjuten skatteskuld 526 535

Moderbolaget

Aktuell skattekostnad 2015 2014

Årets	skattekostnad –21 –54

Justering	av	skatt	hänförlig	till	tidigare	år - –2

Redovisad skatt –21 –56

Moderbolaget

Avstämning av effektiv skattesats 2015 2014 

Resultat	före	skatt 13 000 8 002

Skatt	enligt	gällande	skattesats	för	moderbolaget	(22%) –2 860 –1 760

Ej avdragsgilla kostnader –21 –54

Ej	skattepliktiga	intäkter 2 860 1 760

Skatt	hänförlig	till	tidigare	år - –2

Redovisad skatt –21 –56
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Koncernen

Kundrelationer 2015-12-31 2014-12-31

Ingående och utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1445 1445

Ingående	avskrivningar –180 –36

Årets	avskrivningar –145 –144

Utgående ackumulerade avskrivningar –325 –180

Redovisat värde 1 120 1 265

Koncernen

Goodwill 2015-12-31 2014-12-31

Ingående	anskaffningsvärde 33 378 32 864

Rörelseförvärv - 514

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 378 33 378

Ingående och utgående ackumulerade nedskrivningar –13 071 –13 071

Redovisat värde 20 307 20 307

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING    
Koncernens goodwill på 20 307 TSEK (20 307 TSEK) har 
uppstått vid sex olika förvärv. Goodwill nedskrivnings-
prövas på de lägsta nivåerna där det finns separata iden-
tifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter), vilket 
för koncernen utgör affärsområdet Engineering. Samtlig 
goodwill ovan är hänförlig till segmentet Engineering.

Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om 
enhetens återvinningsvärde är högre än dess redovisade 
värde. Återvinningsvärdet beräknas på basis av enhetens 
nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av enhetens för-
väntade framtida kassaflöden utan hänsyn till eventuell 
framtida verksamhetsexpansion och omstrukturering. 
Beräkningen av nyttjandevärdet baseras i förekommande 
fall på:       
 

• En diskonteringsfaktor för 2015, vilken baseras på 
antaganden om genomsnittlig ränta på 10-åriga 
statsobligationer samt företagsspecifik riskfaktor och 
betavärde, har beräknats till 9,4 % (8,0 % f g år) för 
kassaflöde efter skatt.     

• En prognos av kassaflöden under de närmaste 5 åren. 
Prognosen baseras på tidigare erfarenheter, egna 
bedömningar och externa informationskällor. Den 
viktigaste variabeln är nivån på rörelsemarginalen, 
vilken beräknas till 11 procent, som i sin tur påverkas 
av timarvode, debiteringsgrad, lönenivåer och antal 
anställda. Prognosen baseras på nivå som fastställts av 
företagsledningen för kommande år kompletterad med 
en bedömning av ytterligare fyra år. En långsiktig årlig 
tillväxttakt är satt till 2 procent.   
 

• Något nedskrivningsbehov har inte identifierats. En 
höjning av diskonteringsfaktorn med 1 procentenhet 
skulle inte heller leda till något nedskrivningsbehov, 
övriga parametrar lika. En sänkning av prognostiserad 
marginal med 1 procentenhet skulle inte leda till något 
nedskrivningsbehov, allt annat lika.

NOT 11 RESULTAT PER AKTIE

Koncernen 
Före utspädning

Koncernen 
Efter utspädning

2015 2014 2015 2014 

Årets	resultat	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare	(TSEK) 12 796 9 575 12 796 9 575

Genomsnittligt	antal	ordinarie	utestående	aktier	(st) 41 462 127 41 434 898 41 855 331 42 041 185

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,31 SEK 0,23 SEK 0,31 SEK 0,23 SEK

Under 2016 kan en utspädning av antalet aktier komma 
att ske som en följd av förvärvet av Automation West 
Engineering AB. Som mest kan nyemission av egna aktier 
ske med 2 025 TSEK där antalet aktier som nyemitteras 
styrs av genomsnittlig aktiekurs i augusti 2016. Baserat på 
den kurs som föreligger 2015-12-31 om 5,15 (3,34) SEK 

per aktie så motsvarar det 393 204 (606 287) nya aktier, 
vilket justerats för ovan i kolumnerna ”Efter utspädning”.  
    

NOT 12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2015-12-31 2014-12-31

Ingående	anskaffningsvärde 792 786

Inköp - 6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 792 792

Ingående	avskrivningar –786 –755

Årets	avskrivningar - –31

Utgående ackumulerade avskrivningar –786 –786

Redovisat värde 6 6

Koncernens	internt	upparbetade	immatateriella	tillgångar	återfinns	i	sin	helhet	i	balanserade	utgifter	för	utvecklingsarbeten.	 
Utöver	de	balanserade	utgifterna	för	utvecklingsarbete	finns	det	inga	utgifter	för	forskning	och	utveckling	som	kostnadsförts	under	året.	 	 	 	

Utöver	de	balanserade	utgifterna	för	utvecklingsarbete	finns	det	inga	utgifter	för	forskning	och	utveckling	som	kostnadsförts	under	året.
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NOT 13 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Inventarier, verktyg och installationer 2015-12-31 2014-12-31

Ingående	anskaffningsvärde 16 384 16 168

Årets	anskaffning 4 624 3 548

Försäljningar/	utrangeringar –4 915 –3 513

Förvärv	koncernbolag - 181

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 093 16 384

Ingående	avskrivningar –9 290 –8 755

Försäljningar/	utrangeringar 4 180 2 457

Förvärv	koncernbolag - –134

Årets	avskrivningar –2 941 –2 858

Utgående ackumulerade avskrivningar –8 051 –9 290

Redovisat värde 8 042 7 094

Moderbolaget

Inventarier, verktyg och installationer 2015-12-31 2014-12-31

Ingående	anskaffningsvärde 47 47

Årets	anskaffning 260 -

Försäljningar/	utrangeringar –115 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 192 47

Ingående	avskrivningar –28 –18

Försäljningar/	utrangeringar 5 -

Årets	avskrivningar –17 –10

Utgående ackumulerade avskrivningar –40 –28

Redovisat värde 152 19

   

Koncernen

Inventarier, verktyg och installationer 2015-12-31 2014-12-31

Anskaffningsvärde 8 255 8 382

Ackumulerade	avskrivningar –2 727 –3 269

Redovisat värde 5 528 5 113

Koncernen

2015 2014

Framtida minimileaseavgifter Nominellt Nuvärde Nominellt Nuvärde

Inom	1	år 2 448 2 409 3 077 3 015

Mellan	1–5	år 3 203 3 079 2 170 2 048

Mer	än	5	år - - - -

5 651 5 488 5 247 5 063

Under	kort-	respektive	långfristiga	skulder	i	koncernens	balansräkning	redovisas	framtida	betalningar	avseende	skuldförda	leasingförpliktelser.	

NOT 14 LEASINGAVTAL
Finansiell leasetagare
Utrustning som koncernen hyr genom finansiell leasing 
och som redovisas som materiella anläggningstillgångar 
utgörs av bilar, vilka redovisas under inventarier, verktyg 
och installationer.     

OPERATIONELL LEASETAGARE
Koncernens väsentliga operationella leasingavtal består av 
hyror för lokaler, övriga väsentliga leasingavtal är klassifi-
cerade som finansiella leasingavtal.    
    

Årets leasingkostnader avseende väsentliga operationella 
leasingavtal uppgår till 7 867 TSEK (7 314 TSEK). Fram-
tida betalningsåtaganden per 31 december för väsentliga 
operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande: 
     

Koncernen

Framtida minimileaseavgifter 2015-12-31 2014-12-31

Inom	1	år 6 225 6 323

Mellan	1–5	år 2 512 5 132

Mer	än	5	år - -

8 737 11 455
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NOT 15 KONCERNBOLAG

Bolag Huvudsaklig aktivitet Andel 2015 (2014)

Eurocon	Consulting	AB Teknikkonsulttjänster -

Eurocon	Engineering	AB Teknikkonsulttjänster 100	%	(100	%)

Eurocon	SiteBase	AB Programutveckling 100	%	(100	%)

Automation	West	AB Teknikkonsulttjänster 100	%	(100	%)

Eurocon	Karlshamn	AB Teknikkonsulttjänster 100	%	(	100	%)

NOT 16 ANDELAR I KONCERNBOLAG

Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31

Ingående	redovisat	värde 19 410 19 410

Årets	förvärv - 811

Årets	avyttring - –811

Utgående redovisat värde 19 410 19 410

Bolag / organisationsnummer / säte Kapitalandel 
2015 (2014)

Rösträttsandel 
2015 (2014)

Antal andelar 
2015 (2014)

Redovisat värde 
2015 (2014)

Eurocon	Engineering	AB	/	556384-3407	/	Örnsköldsvik 100%	(100%) 100%	(100%) 1 050 (1 050) 3 110 ( 3 110)

Automation	West	AB	/	556641-4545	/	Göteborg 100%	(100%) 100%	(100%) 1 000 (1 000) 16 300 (16 300)

19 410 (19 410)

NOT 17 ANDELAR I INTRESSEBOLAG

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Ingående redovisat värde 5 585 6 206

Årets	förvärv 21 54

Andelar	i	intressebolagets	resultat	efter	skatt 97 832

Andelar	i	intressebolagets	övriga	totalresultat –46 –190

Årets	utdelning –305 –1 152

Omklassificeringar - –165

Utgående redovisat värde 5 352 5 585

Intressebolag Huvudsaklig aktivitet Andel Redovisat värde

MoRe	Research	Ö-vik	AB Forskning och utveckling 30	%	(30	%) 3 545 (3 963)

Eurocon	Optimation	AB Teknikkonsulttjänster 50	%	(50	%) 599    (602)

Eurocon	MOPSsys	AB Utveckling av programvaror 30,7	%	(30,5	%) 1 208 (1 020)

5 352 (5 585)

2015 2014

Årets	resultat	(kvarvarande	verksamhet) 97 832

Övrigt totalresultat –46 –190

Årets	totalresultat 51 642

I koncernens finansiella rapporter ingår genom kapitalan-
delsmetoden nedanstående poster som utgör koncernens 
ägarandel i intressebolagets resultat. Koncernen har inget 
enskilt väsentligt innehav i något intressebolag utan upp-
lysningar lämnas sammanlagt för alla enskilt oväsentliga 
intressebolag.     

Moderbolaget

Framtida minimileaseavgifter 2015-12-31 2014-12-31

Inom	1	år 533 615

Mellan	1–5	år 615 293

Mer	än	5	år  -  -  

1 148 908

MODERBOLAGET
Årets leasingkostnader avseende väsentliga operationella 
leasingavtal uppgår till 513 TSEK (473 TSEK). Avtalen 
består av leasingbilar och lokaler. Framtida betalningså-
taganden per 31 december för operationella leasingkon-
trakt fördelar sig enligt följande:    
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NOT 18 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER PER DEN 31 DECEMBER 2015

Koncernen

Finansiella till-
gångar/skulder 

värderade till 
verkligt värde 
via resultatet*

Lånefordringar 
och kundford-

ringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Andra  
finansiella 

skulder

Summa  
redovisat 

värde
Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Andra	långfristiga	 
värdepappersinnehav 300 300 300

Andra	långfristiga	fordringar 97 97 97

Kundfordringar 34 271 34 271 34 271

Upparbetade men ej  
fakturerade	intäkter 17 350 17 350 17 350

Övriga	fordringar 27 27 27

Förutbetalda kostnader och 
upplupna	intäkter 4 271 4 271 4 271

Kortfristiga	placeringar - -

Övriga likvida medel 16 836 16 836 16 836

0 72 852 300 0 73 152 73 152

Finansiella skulder

Finansiell leasingskuld  
(räntebärande) 5 528 5 528 5 528

Villkorad köpeskilling 4 500 4 500 4 500

Leverantörsskulder 8 815 8 815 8 815

Fakturerade men ej  
upparbetade	intäkter 6 915 6 915 6 915

Övriga skulder 526 526 526

Upplupna kostnader och  
förutbetalda	intäkter 20 624 20 624 20 624

0 0 0 46 908 46 908 46 908

*underkategorin	fair	value	option

Finansiella	tillgångar	och	skulder	per	den	31	december	2014

Koncernen

Finansiella till-
gångar/skulder 

värderade till 
verkligt värde 
via resultatet*

Lånefordringar 
och kund- 
fordringar

Finansiella 
tillgångar som 

kan säljas

Andra  
finansiella 

skulder

Summa  
redovisat 

värde

Verkligt 
värde

Finansiella tillgångar

Andra	långfristiga	värdepappersinnehav 300 300 300

Andra	långfristiga	fordringar 97 97 97

Kundfordringar 30 821 30 821 30 821

Upparbetade	men	ej	fakturerade	intäkter 13 348 13 348 13 348

Övriga	fordringar 20 20 20

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 3 033 3 033 3 033

Kortfristiga	placeringar 370 370 1 029

Övriga likvida medel 9 025 9 025 9 025

0 56 344 670 0 57 014 57 673

Finansiella skulder

Finansiell	leasingskuld	(räntebärande) 5 112 5 112 5 112

Villkorad köpeskilling 4 500 4 500 4 500

Leverantörsskulder 5 199 5 199 5 199

Fakturerade	men	ej	upparbetade	intäkter 4 901 4 901 4 901

Övriga skulder 344 344 344

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	
intäkter 16 860 16 860 16 860

0 0 0 36 916 36 916 36 916

*underkategorin	fair	value	option

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Andra långfristiga värdepappersinnehav består enbart av 
aktieinnehav som inte är noterade på en aktiv marknad 
och vars verkliga värde inte kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt, vilket medför att innehavet har värderats till 
anskaffningsvärde.     

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 
Kortfristiga placeringar består av aktier som är noterade 
på en aktiv marknad och som värderas till verkligt värde i 
nivå 2, baserat på noterade priser på en aktiv marknad.

VILLKORAD KÖPESKILLING
Villkorad köpeskilling är värderad till diskonterat kassa-
flöde nivå 3.     
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NOT 19 UPPARBETADE MEN EJ FAKTURERADE INTÄKTER

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Upparbetade	projektintäkter 30 936 16 300

Delfakturerade	pågående	projekt –13 586 –2 952

Redovisat värde 17 350 13 348

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda	kostnader	för	IT-drift,	programvaror	och	licenser 1 831 1 151

Förutbetalda lokalhyror 1 544 1 248

Övriga	förutbetalda	kostnader 896 634

Redovisat värde 4 271 3 033

Moderbolaget

2015 2014

Förutbetalda	kostnader	för	IT-drift,	programvaror	och	licenser 1 091 123

Övriga	förutbetalda	kostnader 276 192

Redovisat värde 1 367 315

NOT 21 LIKVIDA MEDEL

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Kortfristiga	placeringar - 370

Kassa och bank 16 836 9 025

Redovisat värde 16 836 9 395

Moderbolaget

2015 2014

Kassa och bank 3 976 1 527

Redovisat värde 3 976 1 527

NOT 22 EGET KAPITAL – KONCERNEN
Aktiekapital	
Per den 31 december 2015 omfattade det registrerade 
aktiekapitalet 41 462 127 stamaktier (41 462 127) med 
ett kvotvärde på 0,10 kr. Innehavare av stamaktier är 
berättigade till utdelning som fastställs efter hand och 
aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman 
med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till Eu-
rocon Consultings kvarvarande nettotillgångar. Samtliga 
aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för 
överlåtelse. Inga aktier innehas av bolaget själv eller dess 
dotterbolag.     

Övrigt tillskjutet kapital 
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av 
Eurocon Consultings ägare.

Reserver
Reserver består i sin helhet av omräkningsreserver.

Omräkningsreserv	
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser 
som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från 
utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella 
rapporter i en annan valuta än den valuta som koncer-
nens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och 
koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska 
kronor. Ackumulerad omräkningsdifferens redovisas i 
resultatet vid avyttring av utländska verksamheten.

Reserver koncernen

Omräkningsreserv

Ingående redovisat värde 2014-01-01 0

Årets	förändring –190

Överfört	till	årets	resultat 0

Utgående redovisat värde 2014-12-31 –190 

Ingående redovisat värde 2015-01-01 –190

Årets	förändring –46

Överfört	till	årets	resultat 0

Utgående redovisat värde 2015-12-31 –236 

Koncernens	omräkningsreserv	avser	andel	i	intressebolags	omräkningsdifferens	av	utländskt	dotterbolag	som	redovisats	i	övrigt	totalresultat.	 	 	

NOT 23 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Koncernen

Uppskjuten skatteskuld 2015-12-31 2014-12-31

Ingående	redovisat	värde 535 834

Årets	förändring	av	uppskjuten	skatt –9 –299

Utgående redovisat värde 526 535

2015-12-31 2014-12-31

Långfristig	del 526 535

Kortfristig	del - -
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NOT 24 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Utnyttjad	checkräkningskredit 0 0

Beviljad	checkräkningskredit 6 000 4 000

Långfristiga räntebärande skulder 2015-12-31 2014-12-31

Finansiell leasing 3 154 3 349

Summa långfristiga räntebärande skulder 3 154 3 349

Kortfristiga räntebärande skulder 2015-12-31 2014-12-31

Finansiell leasing 2 374 1 763

Summa kortfristiga räntebärande skulder 2 374 1 763

NOT 25 FAKTURERADE MEN EJ UPPARBETADE INTÄKTER

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Delfakturerade	pågående	projekt 22 424 26 185

Upparbetade	projektintäkter –15 509 –21 284

Redovisat värde 6 915 4 901

NOT 26 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Sociala	avgifter	och	källskatter 4 655 4 033

Momsskulder 4 891 4 987

Villkorad köpeskilling 4 500 0

Övriga skulder 526 344

Redovisat värde 14 572 9 364

NOT  27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen

2015-12-31 2013-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 15 324 12 319

Upplupna	sociala	avgifter 4 684 3 745

Övrigt 616 796

Redovisat värde 20 624 16 860

Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 1 581 1 160

Upplupna	sociala	avgifter 490 365

Övrigt 38 513

Redovisat värde 2 109 2 038

NOT 28 KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde 2015 2014

Avskrivningar 3 086 3 033

Nedskrivningar - -

Resultat	sålda	och	utrangerade	anläggningstillgångar –382 –207

Andel	i	intressebolags	resultat –97 –832

Redovisat värde 2 607 1 994

Erhållen	ränta	under	perioden	uppgick	til	46	(56)	och	erhållen	utdelning	till	0	(29).
Erlagt	ränta	under	perioden	uppgick	till	130	(247).	

Förvärv	av	materiella	anläggningstillgångar	under	perioden	avser	i	sin	helhet	inventarier,	inklusive	leasingbilar,	med	4	624	(2	980).	 	
   

Moderbolaget

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde 2015 2014

Anteciperad	utdelning –13 000 –8 000

Avskrivningar 17 9

Resultat	sålda	och	utrangerade	anläggningstillgångar –105 -

Redovisat värde –13 088 –7 991

Erhållen	ränta	under	perioden	uppgick	til	0	(13)	och	erhållen	utdelning	till	0	(0).
Erlagd	ränta	under	perioden	uppgick	till	0	(9).
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NOT 30 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Eventualförpliktelser inga inga 

NOT 31 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Koncernen Försäljning av 
varor/tjänster

Inköp av  
varor/tjänster Övrigt Fordran på 

balansdagen
Skuld på  

balansdagen

Intressebolag

2015 1 381 - - 50 -

2014 1 187 189 - - -

Moderbolaget Försäljning av 
varor/tjänster

Inköp av  
varor/tjänster Övrigt Fordran på 

balansdagen
Skuld på  

balansdagen

Dotterbolag 2015

Eurocon	Engineering	AB 11 365 930 - 20 598 43

Eurocon	SiteBase	AB 1 905 6 - 185 1

Eurocon	Karlshamn	AB - - - - -

Automation	West	Engineering	AB 1 923 - - 2 339 -

15 193 936 0 23 122 44

2014

Eurocon	Engineering	AB 11 374 1 057 - 16 918 1 085

Eurocon	SiteBase	AB 1 122 1 - 299 -

Eurocon	Karlshamn	AB 132 - - 50 -

Automation	West	Engineering	AB 2 198 116 - 2 575 30

14 826 1 174 0 19 842 1 115

Av	moderbolagets	nettoomsättning	så	avser	602	(602)	intressebolag,	15	193	(14	826)	försäljning	till	dotterbolag
och	resterande	försäljning	externt	med	540	(23).
Moderbolaget	har	under	perioden	erhållit	anteciperad	utdelning	från	dotterbolaget	Eurocon	Engineering	AB	med	13	000	(8	000).
För	information	om	ersättningar	till	ledande	befattningshavare	se	not	5	Anställda	och	personalkostnader.

NOT 32 HÄNDELSER EFTER BALANSDAG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps- 
årets utgång.

NOT 33 FINANSIELLA RISKER
Euroconkoncernen är genom sin verksamhet utsatt för 
finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktua- 
tioner i företagets resultat och kassaflöde till följd av för-
ändringar i valutakurser, räntenivåer, likviditetsrisk och 
kreditrisker. Ansvarsfördelningen regleras via styrelsens 
arbetsordning och VD-instruktionen. Under 2015 fast-
ställde styrelsen en ny finanspolicy som bolaget arbetar 
efter. Det övergripande målet är att tillhandahålla en 
kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa 
effekter på koncernens resultat orsakade av fluktuationer 
på de finansiella marknaderna. Sammantaget är de finan-
siella riskerna inom koncernen relativt sett små.

Koncernens kunder består i stort sett uteslutande av 
större industriföretag och kommuner, varmed kreditris-
ken bedöms vara liten. Merparten av försäljningen sker i 
Svenska kronor varmed valutarisker därför bedöms som 
låga. Moderbolaget bedriver i mindre utsträckning opera-
tiv verksamhet varmed riskerna i huvudsak är begränsade 
till likviditetsrisk. 

KREDITRISKER
Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt 
instrument inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom 
förorsaka koncernen en finansiell förlust. Koncernen har 
ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. 

Kreditrisk	i	kundfordringar
Koncernens kunder består i stort sett uteslutande av större 
industriföretag och kommuner, varmed kreditrisken 
bedöms vara liten. Koncernen har fastställda riktlinjer för 
att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till 
kunder med lämplig kreditbakgrund.

MARKNADSRISKER
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller 
framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument varie-
rar på grund av förändringar i marknadspriser. Mark-
nadsrisker indelas av IFRS i tre typer, valutarisk, ränterisk 
och andra prisrisker. De marknadsrisker som påverkar 
koncernen utgörs främst av valutarisker och ränterisker. 
Koncernen har en mycket liten exponering för aktiepris-
risk genom noterade aktieinnehav. Detta innehav är så 
litet att en förändring i aktiekursen med 10 procent inte 
påverkar resultatet efter skatt nämnvärt.

Koncernens målsättning är att hantera och kontrollera 
marknadsriskerna inom fastställda parametrar, som är 
fastställda av styrelsen, och samtidigt optimera resultatet 
av risktagandet inom givna ramar.

VALUTARISK 
Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på 
grund av förändring i utländska valutakurser. Den främ-
sta exponeringen härrör från koncernens försäljning och 
inköp i utländska valutor. Denna exponering benämns 

transaktionsexponering. Valutarisker återfinns också i 
omräkningen av utländska verksamheters tillgångar och 
skulder till moderbolagets funktionella valuta så kallad 
omräkningsexponering. Koncernens omräkningsexpone-
ring bedöms vara försumbar.

Transaktionsexponering
Valutarisk relaterad till förändringar i förväntade och 
kontrakterade betalningsflöden bedöms vara relativt 
begränsad i Eurocon. Försäljning i utländsk valuta är i 
dag mycket liten, men risk kan uppstå då försäljning sker 
i utländsk valuta och kostnader för personalinsatser sker 
i svensk valuta. Enligt finanspolicy ska valutaexponering 
överstigande 50 000 EUR säkras genom valutaderivat. 
Koncernen har i dagsläget inte några derivat.

Koncernen har en obetydande andel av sina rörelsein-
täkter och rörelsekostnader i en annan valuta än svenska 
kronor, koncernens valutaexponering är därmed minimal.

RÄNTERISK
Ränterisk är risken för att verkligt värde eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument varierar på 
grund av förändringar i marknadsräntor. En betydande 
faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. 
Koncernens ränterisk bedöms vara relativt låg då det inte 
finns någon långfristig upplåning inom koncernen och en 
ränteförändring med +/– 1 procentenhet skulle påverka 
koncernen marginellt.

LIKVIDITETSRISK   
Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter 
att fullgöra sina förpliktelser som sammanhänger med 
finansiella skulder. Koncernen har inga så kallade cove-
nants som behöver uppfyllas.

Likviditetsrisken reduceras genom att inneha till-
räckliga likvida medel samt beviljade men ej utnyttjade 
kreditfaciliteter vilka kan utnyttjas utan förbehåll. Enligt 
gällande policy ska bolaget ha likvida medel och outnytt-
jade kreditfaciliteter uppgående till minst 8 procent av 
årsomsättningen vid varje tidpunkt.

KAPITALHANTERING
Målsättningen för koncernens kapitalhantering är att med 
hjälp av en optimal kapitalstruktur stödja verksamheten 
genom att säkra normala verksamhetsbetingelser och  
genom att öka långsiktigt ägarvärde.  Utvecklingen av 
koncernens kapitalstruktur följs upp kontinuerligt via 
främst soliditeten. Målet är att soliditeten inte ska un-
derstiga 40 procent.

Eurocon Consultings finansiella mål är en rörelse- 
marginal som skall överstiga 10 procent. Utfallet under 
året är 7,9 procent.

Under året har ingen förändring skett i koncernens 
kapitalhantering. Inget av koncernbolagen står under 
externa kapitalkrav.
      

NOT 29 STÄLLDA SÄKERHETER 
Företagsinteckningarna är pantsatta som säkerhet för koncernens checkkrediter.

Koncernen

2015-12-31 2014-12-31

Företagsinteckningar 12 000 12 000

12 000 12 000
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2015-12-31 2014-12-31

Ej	förfallna	kundfordringar 33 865 28 636

Förfallna	kundfordringar	1–30	dagar 157 2 015

Förfallna	kundfordringar	31–90	dagar 206 0

Förfallna	kundfordringar	>90	dagar 43 170

Redovisat värde 34 271 30 821

Reservering kundfordringar 2015 2014

Ingående	redovisat	värde –153 –64

Återföring	av	tidigare	gjorda	reserveringar 89 0

Årets	reserveringar –70 –89

Utgående redovisat värde –134 –153

Kreditkvaliteten	på	fordringar	som	inte	är	förfallna	eller	nedskrivna	bedöms	vara	god.	 	 	 	 	

ÅLDERSANALYSEN FÖR FÖRFALLNA, MEN EJ NEDSKRIVNA FORDRINGAR PÅ 
BALANSDAGEN ANGES NEDAN.

2015-12-31

Löptidsanalys <1	år 1–5	år >5	år

Skulder till leasingbolag 2 448 3 203 -

Villkorad köpeskilling 4 500 - -

Leverantörsskulder 8 815 - -

15 763 3 203 0

2014-12-31

Löptidsanalys <1	år 1–5	år >5	år

Skulder till leasingbolag 3 077 2 170 -

Villkorad köpeskilling - 4 500 -

Leverantörsskulder 5 199 - -

8 276 6 670 0

KONCERNENS KONTRAKTSENLIGA OCH ODISKONTERADE RÄNTEBETALNINGAR OCH ÅTERBETAL-
NINGAR AV FINANSIELLA SKULDER FRAMGÅR AV TABELLEN NEDAN.
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ÖRNSKÖLDSVIK DEN 30 MARS 2016
Koncernredovisningen och årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den  
30 mars 2016. Styrelse och VD försäkrar härmed att koncernredovisningen respektive 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, 
IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild 
av koncernens och moderbolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen för 
koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

PETER JOHANSSON
Verkställande	direktör

MARIE BERGLUND
Styrelsens	ordförande

PETER BLOMQVIST
Ledamot

CHRISTER SVANHOLM
Ledamot

RIKARD GRUNDIN
Auktoriserad	revisor

ULF RASK
Ledamot

RICHARD HELLEKANT
Ledamot

Vår	revisionsberättelse	har	lämnats	den	30	mars	2016.

Ernst	&	Young	AB
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Till årsstämman i Eurocon Consulting AB (publ),  
org.nr 556736-3188

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN- 
REDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Eurocon Consulting AB (publ) för år 2015 med 
undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52–55. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versio-
nen av detta dokument på sidorna 40–111.

Styrelsens	och	verkställande	direktörens	ansvar	för	årsredovis-
ningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den in-
terna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncern- 
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i års- 
redovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer  
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att  
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effek-
tiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck- 
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställ-
ning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Stan-
dards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra 
uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 
52–55. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och  
koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Eurocon Consulting AB (publ) för år 
2015.

Styrelsens	och	verkställande	direktörens	ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen samt att bolagsstyrnings- 
rapporten på sidorna 52–55  är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden  
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på 
denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser 
vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär 
att vår genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en 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 Sverige har.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats och informationen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Örnsköldsvik den 30 mars 2016
Ernst & Young AB

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor
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