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OM EUROCON
Eurocon har i över 20 år strävat efter att expandera när det
gäller såväl antalet anställda som kunder och branscher.
Kunderna återfinns där behovet är stort av tekniska konsulttjänster inom process och- gruvindustri samt inom automationsområdet. Bolagets huvudkontor är placerat i Örnsköldsvik
och det finns även kontor i Kiruna, Härnösand, Sundsvall,
Stockholm, Göteborg, Borås och Karlstad. I Karlshamn,
Storuman, Kanada och Tyskland finns etableringar via olika
intressebolag.
Genom organisk tillväxt och strategiska förvärv växer Eurocon
både i kompetens och storlek. Vi finns lokalt representerade där
efterfrågan på våra tjänster är som störst. Det gör oss till en
dynamisk och ledande teknikkonsult i, framförallt, Sverige.
Eurocon verkar i en rad branscher. Traditionellt inom massaoch pappersindustrin, men på senare år i allt större utsträckning inom biokemi-, kemi-, energi- och gruvindustrin.
Merparten av våra 170 anställda ägnar sig åt tekniska
konsulttjänster för industriella anläggningar och skräddarsydda helhetslösningar inom automationsområdet.
Eurocon deltar mycket aktivt inom Processum, Åkroken
Science Park och ProcessIT som är plattformar för innovation,
entreprenörskap och tillväxt. Eurocons tjänster omfattar hela
livscykeln för en investering (se beskrivning på sidorna 6–7).
Vi bidrar med utredningar och projektgenomföranden som
effektiviserar både nya investeringar och befintliga anläggningar hos våra kunder.
Eurocon har vidareutvecklat det egna projekteringsverktyget
SiteBase. Det säkerställer en hög kvalitet och effektivitet samt
bidrar till att vi verkställer vår ambition att ligga steget före
konkurrenterna.

EUROCON I KORTHET 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 151,4 (160,8) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (15,4) MSEK
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,5 (16,8) MSEK
• Resultatet efter schablonskatt uppgick till 4,5 (10,7) MSEK
• Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till 0,11 (0,26) SEK
• Goodwillavskrivningarna uppgick till 3,0 (3,4) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 (13,4) MSEK
• Koncernens likvida medel uppgick till 18,0 (32,3) MSEK och soliditeten till
55,2 (56,0) procent vid periodens slut
• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,20 (0,25) SEK/aktie för år 2013

AKTIEKURSEN
Vid årets början var aktiekursen 3,85 SEK. Slutkursen den 31 december 2013 var
3,50 SEK vilket innebär att aktiekursen sjunkit med 9,1 procent.
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TJÄNSTEUTBUD
Förmågan att utveckla, utforma och styra ett projekt från idé till drift och full produktion.

6

FÖRSTUDIE
Att genomföra en förstudie inför en projektstart är ett
sätt att synliggöra och minska riskerna i projektet. Därmed
ökar sannolikheten för att projektet fortlöper enligt planerna.
Resultatet av detta arbete dokumenteras i en rapport som
utgör beslutsunderlag 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 en planeringsfas för att säkerställa att rätt teknik,
kostnader, kapacitet, utsläppsnivåer och tidsplaner kan uppnås.

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

BESLUT
När kunden fattar beslut om att investeringen ska genomföras är det
viktigt att alla kalkyler, tekniska bedömningar och kostnadsberäkningar kan hållas för att det skall bli en lönsam investering för kunden.

ANLÄGGNINGEN I DRIFT
Projektet övergår nu till normal drift och underhåll.

UTCHECKNING OCH DRIFTTAGNING
När montaget är slutfört kontrolleras att alla uppgifter från förstudien
genomförts. Nu ska allt från spänningsförsörjning till maskiner,
ventilation, datorer och all annan utrustning drifttas. Därefter börjar
anläggningens produktion successivt att ta form och anläggningen
trimmas och optimeras mot förutbestämda produktionsmål.

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

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 blir en väl fungerande anläggning.
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NYCKELTAL KONCERNEN
2013

2012

2011

2010

2009

151,8

160,8

163,7

132,6

109,3

Rörelseresultat eft avskrivn (MSEK)

8,1

15,4

19,3

13,8

7,6

Goodwillavskrivning (MSEK)

3,0

3,4

3,0

2,4

2,4

-5,7

-1,8

23,4

21,3

19,5

EBITA marginal (%)

7,3

12,4

14,2

12,3

9,1

EBIT marginal (%) (rörelsemarginal)

5,3

9,6

11,8

10,4

7,0

Vinstmarginal (%)

4,9

10,5

12,7

10,7

7,0

Eget kapital (MSEK)

45,8

48,4

46,6

37,8

27,8

Avkastning på eget kapital (%)

16,5

35,3

45,6

38,3

28,7

Avkastning på sysselsatt kapital (%)

10,4

34,0

44,6

37,2

28,0

Soliditet (%)

55,2

56,0

51,1

49,3

40,2

41 244 297

40 433 487

38 128 403

36 851 824

33 599 005

Resultat per aktie (SEK)

0,11

0,26

0,36

0,25

0,14

Eget kapital per aktie (SEK)

1,11

1,20

1,22

1,03

0,83

Utdelning per aktie (SEK)

0,20

0,25

0,30

0,20

0,08

167

157

151

136

120

84,3

88,9

91,8

87,7

85,4

Nettoomsättning (MSEK)

Omsättningstillväxt (%)

Antal aktier

Medelantalet anställda
Debiteringsgrad (%)

DEFINITION AV NYCKELTAL
EBITA marginal Rörelseresultat efter avskrivningar men före avdrag för goodwillavskrivningar i procent av omsättningen
EBIT marginal (rörelsemarginal) Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen
Vinstmarginal Periodens resultat efter finansiella poster i procent av omsättning
Eget kapital Eget kapital vid periodens slut
Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av justerat eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat inkl finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital
Omsättningstillväxt Omsättningsökning i procent av föregående års omsättning
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen
Antal aktier Antal utestående aktier vid periodens slut
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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FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY
Målet är att rörelsemarginalen under en rullande femårsperiod ska överstiga 10 procent.
Utdelningspolicyn innebär att aktieutdelningen ska motsvara cirka 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.

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 2009 fram till och med 2013 var omsättningsökningen 38,5 procent. Eurocon har visat positivt rörelseresultat varje år sedan starten och det är en tradition som vi har för
avsikt att bevara.

RESULTAT PER AKTIE
SEK

OMSÄTTNING
MSEK

FÖRDELNING AV OMSÄTTNINGEN MELLAN OLIKA KUNDKATEGORIER

0,40

200

0,35
0,30

150

0,25
0,20

100

0,15
0,10

50

0,05
0,00

2009

2010

2011

2012

0

2013

Resultat per aktie

2009

2010

2011

2012

2013

2013

Omsättning

1990

Papper och Massa 51 %
Energi 13 %
Processleverantörer 1 %
Läkemedel 0,5 %

RÖRELSERESULTAT
MSEK

RÖRELSEMARGINAL
%

25

15

Kemi 10 %
Gruvindustri 17 %
Produkter 7 %
Livsmedel 0,5 %

Papper och Massa 100 %

PERSONALTILLVÄXT
7
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KOMMENTAR AV VD
Konsultbranschen har under 2013 pressats av en vikande
marknad inom stora delar av massa- och pappersindustrin där
många planerade investeringar uteblev eller sköts på framtiden.
Eurocons utveckling under året utgör inget undantag. Vi såg
dock en positiv utveckling inom gruvindustrin. När vi summerar
2013 kan vi konstatera en omsättningsminskning till 151,4
(160,8) MSEK. Även rörelseresultatet blev lägre och uppgick
till 8,1 (15,4) MSEK. Resultatet har påverkats negativt av en
reservation för en engångskostnad om 2,2 MSEK i samband
med avveckling av verksamheten i Tyskland samt avskrivningar
för goodwill motsvarande 3,0 (3,4) MSEK.
Koncernredovisningen i Eurocon Consulting AB övergår från
den 1 januari 2014 till att upprättas i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS). Detta för att på några
års sikt förbereda för ett listbyte för aktien, men även för att
våra resultat och nyckeltal skall kunna jämföras med andra
bolag där goodwill inte påverkar resultatet.
För att komma till rätta med den lägre lönsamheten genomfördes
under det fjärde kvartalet en strukturell förändring där en

olönsam avdelning avvecklades utöver beslut om avyttring av
verksamheten i Tyskland. I tillägg till dessa åtgärder kommer
mindre förändringar att genomföras under det första kvartalet
2014 för att stärka organisationen ytterligare. Vår bedömning
är att inga ökade kostnader kommer att uppstå genom dessa
åtgärder.
I slutet av september förvärvades Automation West Engineering
AB med verksamhet i Göteborg och dotterbolag i Borås. Bolagen
hade 22 medarbetare. Genom förvärvet har vi breddat vår
kundbas och erhållit nya kompetenser. Detta tillsammans
med ökade marknadsaktiviteter i norra och södra Sverige
kommer att stärka vår plattform för att nå nya kunder och
attrahera nya medarbetare. Den medarbetartillväxt vi haft kan
hänföras till organisk tillväxt och förvärvet ovan. Medelantalet medarbetare var 167 (157). Det motsvarar en ökning
om 6 procent vilket ligger under vår långsiktiga ambitionsnivå.
Vårt mål för tillväxt; att växa med 100 procent på fem år
kvarstår och vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt
och förvärv under 2014. Dock kommer vårt lönsamhetsmål
att ha högsta prioritet.
Örnsköldsvik i mars 2014
Peter Johansson
VD och koncernchef
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.
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 sidorna 6–7 tillsammans med vår strategideklaration.
Vår bedömning är att våra resultat för 2013 ej är i överensstämmelse med våra uppsatta mål. Vi har därför genomfört en
förändring under det fjärde kvartalet samt kommer att under
början av 2014 genomföra ett antal ytterligare förändringar.
Målet för förändringarna är att öka omsättningen samt återigen
nå våra uppsatta mål.
EUROCONKONCERNEN
Eurocon har sex bolag som erbjuder teknikkonsulttjänster;
Eurocon Engineering AB, Automation West Engineering AB,
Automation West Elteknik AB och dotterbolaget Eurocon
Stockholm AB, som ägs till 51 procent, samt två intressebolag,
Eurocon FLK AB i Karlshamn samt Eurocon GmbH i Tyskland,
vilka ägs till 37 procent respektive 40 procent.
Inom Eurocon finns två bolag som bedriver utveckling och
försäljning av produkter och system. Eurocon SiteBase AB är
ett helägt dotterbolag och Eurocon MOPSsys AB är ett intressebolag där vårt ägande är 30 procent. Eurocon MOPSsys AB
har verksamhet i Sverige men även i Kanada via sitt dotterbolag MOPSsys Inc. Marknaden för Eurocon SiteBase finns
i Sverige medan Eurocon MOPSsys har hela världen som
marknadsområde. De branscher som vi är mest aktiva inom
är skogsindustri, energi, kemi, gruv- och tillverkande industri.
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.
En analys av vår geografiska närvaro genomfördes under
2012 för att ytterligare förbättra och säkerställa framtida
utveckling och inriktning. Som resultat av detta etablerades

i början av år 2013 ett kontor i Karlshamn och under senare
delen av 2013 förvärvades Automation West Engineering AB
i Göteborg och Automation West Elteknik AB i Borås.

ORGANISATION

Bolaget har under året fortsatt att genomföra förbättringar
inom administration och ekonomisk rapportering samt
förberett för införande av redovisning enligt IFRS (International
Reporting Standards) fr.o.m. 2014.
Ett antal strukturella förändringar har genomförts under
senare delen av året för att förbättra lönsamheten.
TJÄNSTER
Eurocon erbjuder ett brett utbud av tjänster 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 projektera i samma projektmiljö
oavsett vilket kontor arbetet utförs 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 anläggningar.
Med erfarenhet från tidigare uppdrag och med djup branschkännedom kan vi erbjuda effektiva lösningar för att höja våra
kunders konkurrenskraft och lönsamhet.
PRODUKTVERKSAMHET
Produktverksamheten utgörs av SiteBase ® och MOPS ®.
SiteBase utvecklas och marknadsförs av dotterbolaget Eurocon
SiteBase AB. Dotterbolaget ägs idag till 100 procent av
Eurocon Engineering AB. SiteBase® är en programsvit som
effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i
och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till
driftsättning och underhållsarbete.
SiteBase® är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras
med existerande system. Bolaget redovisar ett positivt resultat.

EUROCON CONSULTING AB (PUBL.)
AUTOMATION WEST
ENGINEERING AB

AUTOMATION WEST
ELTEKNIK AB
EUROCON ENGINEERING AB

DOTTERBOLAG

KIRUNA

ÖRNSKÖLDSVIK

HÄRNÖSAND

INTRESSEBOLAG

SUNDSVALL

EUROCON
SITEBASE AB

EUROCON
STOCKHOLM AB

Ägarandel 100 %
Ägarandel >50 %
Ägarandel <50 %

EUROCON
FLK AB

EUROCON
GMBH

MORE
RESEARCH AB

EUROCON
MOPSSYS AB

EUROCON MOPSSYS
INC. VANCOUVER

Eurocon Consulting AB (publ)
Organisationsnummer 556736-3188
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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 positivt resultat sedan starten.
MOPS™, Eurocon MOPSsys’ Process Information and
Quality Management System, riktar sig mot massa- och
pappersindustrin och möjliggör integration 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
produktionsdatabas för fabriken och omfattar integration,
information och internetbaserade applikationer för att uppnå
en fullständig översikt av såväl enskilda processer som hela
fabriken. MOPSsys finns idag installerat på ett hundratal
platser i 16 länder. Bolaget visade ett positivt resultat under året.
ÖVRIG VERKSAMHET
MoRe Research AB, där Eurocon äger 30 procent, är aktiva
inom forskning och utveckling av produkter och processer
inom företrädesvis skogsindustrin. Tidigare var bolaget en del
av MoDo-koncernen men är nu ett neutralt och oberoende
forsknings- och utvecklingsföretag med fokusområden på
analysservice, bioraffinaderi, ”processakuten” 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 t.ex. Eurocon in som
mindre aktieägare vid bildandet av Höga Kusten Flyg AB.
Eurocon deltar aktivt inom Processum, Åkroken Science Park
och ProcessIT som är plattformar för innovation, entreprenörskap och tillväxt i mellersta och norra Sverige.

AFFÄRSIDÉ

Vi ska i samarbete med våra kunder vidareutveckla kvaliteten på våra tjänster och produkter.
Vi ska vara det självklara valet för såväl kunder som arbetssökande.
Med stor integritet samt hög teknisk kompetens och effektivitet ska vi säkerställa våra
kunders långsiktiga förtroende.

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 bearbetats under 2013. Huvuddragen
kvarstår, vilket innebär att bolaget eftersträvar en fördubbling av omsättningen över en
femårsperiod med bibehållen vinstmarginal.

16
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ÅTGÄRDER OCH UTSIKTER
KUNDTILLVÄXT
År 2013 har Eurocon erhållit ett antal nya kunder. Flertalet av
dessa finns på orter där vi tidigare inte haft någon verksamhet.
EFFEKTIVISERING
För att effektivisera vår verksamhet och stärka våra kvalitetskrav
med bibehållen lönsam tillväxt, gör vi kontinuerliga analyser
av våra processer och genomför förbättringar.
Vi uppgraderar ständigt våra verktyg för administration
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 hålla en fortsatt låg omkostnadsnivå.
PÅGÅENDE PROJEKT OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Våra kunder inom skogsindustrin hade under 2013 en ansträngd
situation vilket innebar färre investeringar. Vi bedömer att
intresset för våra tjänster kvarstår och hoppas att marknadsläget för skogsindustrin förbättras under 2014.
Vår bedömning är att det generella marknadsläget som rådde
under 2013 kommer att förbättras under 2014 men det är svårt
att bedöma när, och i vilken omfattning, det sker.
Efterfrågan fokuseras i hög grad mot investeringar inom
energisektorn, biokemi, gruv- och tillverkande industri avseende
ombyggnationer och systembyten, men glädjande nog även
mot nybyggnationer. Eurocon har förmånen att delta i större
projekt hos kunder som: Metsä Board Husum, Akzo Nobel,
Holmen Paper, Domsjö fabriker, SCA Graphic Paper, Södra
Cell Mörrum, Holmen Energy, Statkraft, LKAB, MTAB,
Metso Minerals och Tekniska Verken i Kiruna AB. Dessutom
har vi genom vårt kontor i Göteborg uppdrag hos Santa
Maria AB, Mölnlycke Healthcare, Carlsberg Sweden AB,
Swedish Match samt Lantmännen Aspen Petroleum. Många av
dessa projekt sträcker sig över halvårsskiftet 2014.
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 20 procent årligen.
Vi bedömer det som ett rimligt mål som kan nås utan att
äventyra koncernens lönsamhet. Utmaningen är att hitta nya
medarbetare och eventuella förvärvsmöjligheter.
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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 möjlighet 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 strategiövningar 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 vinstdelningssystem för alla anställda.
ORGANISATION OCH STYRNING
Eurocon har centraliserat funktionerna avseende ekonomi,
finans, HR och IT i moderbolaget Eurocon Consulting AB
(publ). För närvarande ligger bolagen Automation West
Engineering AB och Automation West Elteknik AB i moderbolaget, Eurocon Consulting AB. Bolagen kommer på sikt att
överföras till Eurocon Engineering AB.

RESULTAT PER AKTIE
För helåret uppgick resultatet per aktie till 0,11 (0,26) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 1,11 (1,20) SEK.
INVESTERINGAR
Investeringar i inventarier uppgick till 1,3 (1,1) MSEK. Avskrivningar uppgick till 4,0 (4,6) MSEK varav 3,0 (3,4) MSEK avsåg
avskrivningar av goodwill för företagsförvärv.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens intäkter under året uppgick till 151,4 (160,8) MSEK med ett rörelseresultat på 8,1 (15,4) MSEK. Årets resultat efter
skatt uppgick till 4,5 (10,7) MSEK.
2013

2012

2011

2010

2009

151,4

160,8

163,7

132,6

109,3

Resultat före skatt (MSEK)

7,5

16,8

20,7

14,2

7,6

Resultat efter skatt (MSEK)

4,5

10,7

13,8

9,1

4,6

0,11

0,26

0,36

0,25

0,14

Intäkter (MSEK)

Vinst/aktie (SEK)

De rörelsedrivande dotterbolagen i övrigt är samlade i en
underkoncern där Eurocon Engineering AB är moderbolag.
Lönsamhetsstyrningen sköts på varje etableringsort av en
kontorschef med såväl personal- som lönsamhetsansvar.
Kontorscheferna rapporterar direkt till verkställande direktören. Presentation av koncernens verkställande direktör och
dess styrelse finns i kapitel bolagsstyrningsrapport på sidorna
32 och 33.
EGET KAPITAL MODERBOLAG
Det egna kapitalet i moderbolaget har stärkts genom utdelning
med 25,0 (2,0) MSEK från dotterbolag, vilket innebär att
kapitalet kommer närmare aktieägarna.
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KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 (13,4) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till
18,0 (32,3) MSEK. Soliditeten vid årets slut uppgick till 55,2 (56,0) procent.

FÖRVÄRV OCH NYETABLERINGAR UNDER ÅRET
Den första januari etablerade Eurocon Engineering AB och
FLK Sverige AB ett gemensamt ägt kontor i Karlshamn;
Eurocon FLK AB. Eurocon och FLK äger vardera 37 procent,
samt personalen 26 procent. Därmed påbörjades etablering av
verksamhet i södra delen av Sverige, vilket har varit Eurocons
mål sedan en tid tillbaka.

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

Ingående balans 2013-01-01
Nyemission

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria reserver

Årets resultat

Totalt

4 043

3 006

30 673

10 683

48 406

81

2 919

Förändring mellan bundna och fria reserver

-668

Utdelning

3 000

11 351

-10 683

-10 108

-10 108

Periodens resultat
Utgående balans 2013-12-31

4 124

2 338

0

34 835

4 479

4 479

4 479

45 776

2013

2012

2011

2010

2009

Balansomslutning (MSEK)

82,9

86,5

91,3

76,6

67,1

Eget kapital (MSEK)

45,8

48,4

46,6

37,8

27,8

Soliditet (%)

55,2

56,0

51,1

49,3

41,3

PERSONAL
Medelantalet årsanställda var under året 167 (157)
varav 8,9 (9,2) procent är kvinnliga medarbetare.

ÅLDERSFÖRDELNING
60
50
40

I september förvärvade Eurocon Consulting AB bolagen
Automation West Engineering AB i Göteborg och dess dotterbolag Automation West Elteknik AB i Borås genom förvärv av
samtliga aktier i Automation West Engineering AB.
Företaget grundades våren 2003 och har fyra delägare
som samtliga är verksamma i bolaget. Totalt har bolaget 21
medarbetare och omsätter årligen cirka 25 miljoner kronor.
Bolaget besitter hög kompetens och har lång erfarenhet från
olika branscher och processer inom automationsområdet.
Genom förvärvet fortsätter Eurocon sin etablering i södra
Sverige och följer strategin som innebär att bli rikstäckande.
Tillsammans kommer vi att kunna utveckla verksamheten för
både Automation West och Eurocon med nya kompetenser,
nya kunder och nya branscher. Automation West har under
ett antal år haft en god utveckling både vad gäller resultat
och omsättning.
Köpeskillingen bestod av en fast köpeskilling samt en
tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen uppgick till
11,8 miljoner kronor på skuldfri bas. Köpeskillingen erlades
med 30 procent aktier i Eurocon och resterande kontant.
Emissionskursen utgjordes av den vägda genomsnittskursen
för Eurocons aktie under augusti 2013. Tillträdesdag var den
1 oktober. Tilläggsköpeskillingen skall erläggas i oktober 2016
och bedöms uppgå till ca 4,5 miljoner kronor varav 45 procent
utgörs av aktier i Eurocon. Tilläggsköpeskillingen är kopplad till
såväl tillväxt- som lönsamhetsmål för de förvärvade bolagen.
Av detta skäl kommer den definitiva tilläggsköpeskillingen
att kunna fastställas i nära anslutning till utbetalningsdagen.
Emissionskursen kommer att utgöras av den vägda genomsnittskursen för Eurocons aktie under augusti 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Koncernredovisningen i Eurocon Consulting AB övergår den
1 januari 2014 till att upprättas i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av Europeiska kommissionen
för tillämpning inom EU. Moderbolaget kommer att tillämpa
samma redovisningsprinciper som koncernen.
Eurocon Consulting AB förvärvade under det första kvartalet
2014 resterande 49 procent av aktierna i Eurocon Stockholm
AB. Köpeskillingen uppgick till nominellt värde.
Eurocon Engineering AB avyttrade sina andelar i Eurocon
GmbH till nominellt värde. Ett samarbetsavtal har upprättats
och samarbetet kommer att fortsätta som tidigare.
VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Eurocon bedriver i huvudsak konsultverksamhet; en verksamhet
som innebär ett visst mått av risktagande. De huvudsakliga
affärsriskerna består i minskad efterfrågan, risker i samband
med fastprisuppdrag, kreditrisker samt svårigheter att rekrytera
och behålla kompetent personal, inte minst i samband med
förvärv. Eurocon fokuserar därför på en löpande riskbedömning
och riskhantering. Andelen fastprisuppdrag är låg, om än
ökande. Vi har under året stärkt våra rutiner avseende intern
uppföljning av alla våra fastprisuppdrag.
Våra kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varför kreditrisken kan bedömas
vara liten.
Vi arbetar kontinuerligt med personalens arbetsmiljö i syfte
att säkerställa en hög trivsel på arbetsplatsen och därigenom
minska risken för personalavgångar.

30
20
10
0
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst

2 964 104 SEK

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
Utdelning görs med 0,20 SEK/aktie

8 248 860 SEK

Årets vinst

25 001 208 SEK

I ny räkning överförs

19 716 452 SEK

Summa fritt eget kapital

27 965 312 SEK

Summa

27 965 312 SEK

22
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AKTIEÄGARINFORMATION
STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING
Med hänsyn tagen till bolagets goda ekonomiska ställning
föreslår styrelsen en utdelning för år 2013 om 0,20 (0,25)
SEK/aktie, motsvarande cirka 8,2 (10,1) MSEK.

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 41 244 297 fördelade på cirka
860 aktieägare.

De tio största aktieägarna 2013-12-31

Vid årets början var aktiekursen 3,85 SEK. Slutkursen den
31 december 2013 var 3,50 SEK vilket innebär att aktiekursen
sjunkit med 9,1 procent.

Antal aktier

Kapitalandel, %

Röstandel, %

Ronald Andersson

4 496 650

10,9

10,9

PSG Small Cap

3 288 769

8,0

8,0

Christer Svanholm

3 098 793

7,5

7,5

Lars Norehall dödsbo

2 976 650

7,2

7,2

Ulf Rask

2 480 486

6,0

6,0

Försäkringsbolaget Avanza pension

1 857 193

4,5

4,5

Fredrik Forsgren

1 833 523

4,5

4,5

Stefan Forsgren

1 643 238

4,0

4,0

Göran Axenstig

1 257 850

3,0

3,0

Johan Westman

1 178 000

2,9

2,9

17 133 145

41,5

41,5

41 244 297

100,0

100,0

Övriga aktieägare

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

Insynspersoner och större aktieägare
som förändrat sitt innehav under 2013

Antal aktier
2012-12-31

Förändring
under 2013

Antal aktier
2013-12-31

Röstandel, %

PSG Small Cap

3 242 071

+46 698

3 288 769

8,0

Ulf Rask

2 520 486

- 40 000

2 480 486

6,0

Försäkringsbolaget Avanza Pension AB

1 879 145

-21 952

1 857 193

4,5

Fredrik Forsgren

1 850 000

-16 477

1 833 523

4,5

Stefan Forsgren

1 849 9 9 9

-206 761

1 643 238

4,0

Göran Axenstig

1 326 850

-69 000

1 257 850

3,0

Johan Westman

1 162 542

+15 458

1 178 000

2,9

Lars Arnerlöf

1 200 218

-49 430

1 150 788

2,8

Tord Kostet

1 177 000

-27 000

1 150 000

2,8

Alla aktier har samma rösträtt. En aktie = en röst.
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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.
Årsstämman 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, ansvarsfrihet för styrelsen samt
utdelning. Styrelse väljs på ett år och revisor på ett år i enlighet
med bolagets bolagsordning.
STYRELSE
I samband med årsstämman 2013 omvaldes Lennart Westberg
till ordförande samt Marie Berglund, 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.
ÅRSSTÄMMA
Årsstämman äger rum den 29 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 huvudkontoret, Hörneborgsvägen 6 i Örnsköldsvik,
samt på Eurocons hemsida (www.eurocon.se) cirka två veckor
innan årsstämman.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i årsstämman skall göras antingen på
telefon 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 telefonnummer 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.
DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER
Delårsrapport januari-mars 2014, 29 april
Kommuniké från årsstämman 2014, 30 april
Delårsrapport januari-juni 2014, 27 augusti
Delårsrapport januari-september 2014, 28 oktober
Bokslutskommuniké 2014, 26 februari 2015
Årsredovisningar och rapporter kan beställas från
Eurocon Consulting AB, Box 279, 891 26 Örnsköldsvik,
tel: 0660-29 56 00 eller hämtas på bolagets hemsida,
www.eurocon.se.

RÄTT ATT DELTA
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 22 april 2014, dels anmäla sitt deltagande i
årsstämman senast fredag den 25 april 2014 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.
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ÅR 2013
ÄGARSTYRNING
Grunden för bolagets ägarstyrning är främst svensk aktie
bolagslag, 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, OMX Nordic Exchange
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 tabellform på sidan 34 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
2013 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
2013 uppgår till 4 124 429 kronor fördelade på 41 244 297
aktier med ett kvotvärde på 0,10 kronor.
De största aktieägarna utgörs av bolagets grundare samt
PSG Capital AB. Totala antalet aktieägare uppgår till cirka
860. I förvaltningsberättelsen (sid 24) framgår de direkta och
indirekta aktieinnehav per 31 december 2013 som representerar
minst 58,5 procent av röstetalet för samtliga aktier.
BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid
årsstämman fastställs resultat- och balansräkning samt
arvoden, styrelse och revisor väljs. Tillika avhandlas övriga
ärenden som ankommer på årsstämman att besluta enligt
aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Årsstämma hölls den 25 april 2013 i Brux lokaler i Örnsköldsvik. Kallelse med bl. a. datum och ort för årsstämman offentliggjordes den 21 mars 2013. Totalt deltog 29 aktieägare representerande 52,7 procent av kapital och röster.
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Stämman fattade bl.a. beslut om:
• att i enlighet med styrelsens förslag dela ut SEK/aktie 0,25
för verksamhetsåret 2012.
• att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen och
VD ansvarsfrihet.
• att i enlighet med valberedningens förslag omvälja; Lennart
Westberg, Marie Berglund, Peter Blomqvist, Ulf Rask och
Christer Svanholm till ordinarie styrelseledamöter. Lennart
Westberg omvaldes till styrelsens ordförande.
• att som revisorsbolag välja Ernst & Young AB, för tiden
till och med årsstämman 2014.
• att enligt valberedningens förslag, uppdra åt styrelsens
ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största
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 valberedning 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 tillfälle 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 sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Ordförande i valberedningen skall, om inte
ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Inget arvode
ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt
att, efter godkännande av styrelsens 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 sammansättning, styrelseord
förande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt
val av revisorer. Valberedningens mandatperiod skall
sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Protokoll från årsstämman finns publicerade på bolagets
hemsida, www.eurocon.se, under mappen IR.
Årsstämman 2014 avseende räkenskapsåret 2013 kommer att
genomföras den 29 april 2014.

• att arvode motsvarande fyra (4) prisbasbelopp utgår till
styrelsens ordförande samt att ett arvode motsvarande
tre (3) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd
i något bolag som ingår i Euroconkoncernen. För revisor
beslutades att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning
• principer för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
• 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 aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. 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 sammanlagd ökning av antalet
aktier i bolaget med högst 2.000.000 aktier vilket innebär en ökning av aktiekapitalet från SEK 4.043.348,70
till högst SEK 4.243.348,70. 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 teckningskurs fastställas till ett belopp som
nära ansluter till marknadsvärdet på bolagets aktier vid
tiden för genomförandet 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 avvika 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 4,9 procent av aktiekapital och röster.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att
vidtaga de smärre justeringar i den extra bolagsstämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
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VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2014
I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma
den 25 april 2013 meddelas härmed att 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.
• Ronald Andersson, representerad av styrelseordförande
Lennart Westberg.
• PSG Capital, representerat av Richard Hellekant.
Utsedd av valberedningen till ordförande som oberoende
av styrelse och ledning
• Christer Svanholm, tredje störste aktieägare och medlem i
styrelsen
STYRELSEN OCH DESS ARBETE UNDER 2013
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 2013 av fem ledamöter,
VD närvarar alltid som föredragande vid styrelsens möten och,
vid behov, kallas övrig personal från bolaget in som föredragande vid mötena. VD:s assistent protokollför 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 instruktionen till
verkställande direktören. Dessa dokument fastställs årligen
vid styrelsens konstituerande möte som sker i anslutning till
Namn

årsstämman. Under 2013 skedde detta den 25 april. I styrelsens
arbetsordning framgår bland annat styrelsens 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.
Fyra av de ordinarie mötena behandlar bolagets delårsrapporter 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 2013 har styrelsen haft ett konstituerande möte, nio
ordinarie styrelsemöten samt två extra styrelsemöten där
eventuella förvärv utvärderats. Vid styrelsemötena har frågor
behandlats i enlighet med styrelsens arbetsordning. På konstituerande styrelsemöte beslutades vidare att styrelsen fullgör
revisionsutskottets uppgifter och att styrelsen även fullgör
ersättningsutskottets uppgifter.
I det senare fallet har inte Christer Svanholm deltagit i besluten
eftersom han ingår i bolagsledningen. Se vidare avvikelser från
svensk kod för bolagsstyrning sidan 34. Under november 2013
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. Ledamöterna bedömer
sig också ha de kunskaper och erfarenheter 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 räkenskapsåret mot de börsregler som finns på
Aktietorget. Årsredovisningar, delårsrapporter, samt årets
bolagsstyrnings- och internkontrollrapport finns publicerade
på bolagets hemsida.

Invald

Mötesnärvaro

Ersättning

Oberoende

Lennart Westberg

2007

12/12

4 prisbasbelopp

Ja

Christer Svanholm

2007

10/12

-

Nej

Marie Berglund

2007

12/12

3 prisbasbelopp

Ja

Ulf Rask

2007

10/12

-

Nej

Peter Blomqvist

2012

12/12

3 prisbasbelopp

Ja
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PRESENTATION AV VD OCH CFO

PRESENTATION AV STYRELSEN
LENNART WESTBERG
STYRELSEORDFÖRANDE

CHRISTER SVANHOLM
LEDAMOT

PETER JOHANSSON
VD OCH KONCERNCHEF

CATHRINE KRISTOFFERSSON
CFO

Företagsledningskonsult
Civilekonom.
Född 1949. Invald 2007.

Avdelningschef Process Eurocon
Civilingenjör.
Född 1953. VD under 2007. Invald 2007.

Gymnasieingenjör
Född 1957.

Civilekonom.
Född 1974.

Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i Trafikverkets styrgrupp
för Citybanan.
Inga innehav av aktier i bolaget.
Oberoende av ägare och bolaget.

Ordförande i Eurocon MOPSsys AB
samt ledamot i Eurocon SiteBase AB,
MoRe Research AB och Greelec AB.
Innehar 3 098 793 aktier i bolaget.
Ej oberoende av ägare och bolaget
(anställd).

Anställd inom Eurocon sedan år 2008.
Ordförande i Eurocon Stockholm AB,
ordförande i Eurocon SiteBase AB,
ordförande i Eurocon FLK samt
styrelseledamot i Åkroken Science Park AB.
Innehar 1.092.542 aktier i bolaget.

Anställd år 2012.
Antal aktier 0.
Ledamot Automation West AB.
Ledamot SP Processum föreningsstyrelse.

MARIE BERGLUND
LEDAMOT

ULF RASK
LEDAMOT

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

Uppdragsledare Eurocon
Civilingenjör.
Född 1958. Invald 2007.

Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i Boliden AB, Skogsstyrelsens
styrelse (t.o.m mars 2013), Bottenhavets
vattendelegation, Stiftelsen Baltic Sea
2020, Modo Hockey inkl Arenabolaget AB
(t.o.m aug 2013) samt Insynsrådet i
Länsstyrelsen Västernorrland.
Inga innehav av aktier i bolaget.
Oberoende av ägare och bolaget.

PETER BLOMQVIST
LEDAMOT
Affärsutvecklingskonsult
VD Svenska Kraftnät Gasturbiner AB
Civilekonom.
Född 1962. Invald 2012.
Inga innehav av aktier i bolaget.
Oberoende av ägare och bolaget
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Ledamot i SPIN (Stiftelsen
Processteknikutveckling i Norr).
Innehar 2 480 486 aktier i bolaget.
Ej oberoende av ägare och bolaget
(anställd).

REVISOR
År 2013 valde bolagsstämman att utse Ernst & Young AB,
med Rikard Grundin som huvudansvarig revisor, för tiden till
och med årsstämman 2014. Revisionen sker i enlighet med
aktiebolagslagen och ISA (International Standard on Auditing),
vilka bygger på internationella revisionsstandarder enligt
International Federation of Accountants (IFAC).
Revisorn arbetar utifrån en revisionsplan 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 2013 resp. 2012
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 styrelse 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 intressebolag med
syfte att finna samverkan mellan bolagen. Samordningsgruppen
har haft regelbundna möten under 2013. Med bolagsledning
menas VD och medlemmar i den av honom utsedda ledningsgruppen från dotterbolaget Eurocon Engineering AB där den
huvudsakliga verksamheten sker. Gruppen har under 2013
förändrats i samband med bolagets expansion.
Vid årets slut bestod ledningsgruppen av VD, kontorscheferna i Kiruna, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, VD
Automation West Engineering AB, CFO samt VD:s assistent

som är protokollförare i ledningsgruppen. Ledningsgruppen
träffas 6-8 gånger per år, dvs. minst varannan månad. Gruppen
behandlar frågor som rör den övergripande affärsverksamheten,
bolagets resultat, ekonomi och finansiella ställning, debiteringsgrad, beläggningsprognoser, marknadssituation och marknadsaktiviteter, kostnadsutveckling, kvalitetssystem, rekrytering och
övrig information 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 2013 beslöts i enlighet med styrelsens förslag
om riktlinjer för ersättning till VD och ledande befattnings
havare. Med ledande befattningshavare avses de medarbetare
som ingår i bolagsledningen.
Det innebär att ersättningen till ledande befattningshavare
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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AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Som tidigare nämnts är bolaget anslutet 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:

Regel

Avvikelse

Förklaring/Kommentar

2.4 Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en
majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller 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
fullgöra revisionsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som
ingår i bolagsledningen inte deltar i arbetet.

Styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter men två av fem
ledamöter ingår i ett av koncernens
dotterbolag.

Med tanke på bolagets storlek och
ägarförhållanden bedöms det som
rimligt att hela styrelsen fullgör
revisionsutskottets uppgifter.
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INTERN KONTROLL
STYRELSENS RAPPORT FÖR ÅR 2013
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.
KONTROLLMILJÖ
Eurocon Consulting AB:s interna kontroll har sin utgångspunkt i bolagets verksamhet. Den formella beslutsordningen
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 befogenheter som finns
för varje organisatorisk nivå. Den gäller t ex. anbud, inköp,
avtal och anställningar. Varje månad går avdelningsansvariga
igenom resultat, timbeläggning, utgifter mm mot planer för att
förbättra resultatutsikter. På motsvarande 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 avdelningschef.
Eurocon Engineering AB är sedan oktober 2012 certifierat
enligt ISO 9001 och tillämpar därmed en dokumenterad
kommunikations-, arbetsmiljö- och miljöpolicy samt 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 påverkar bolagets finansiella ställning och
utsikter. Uppföljning och kontroll av mål sker på varje nivå i
organisationen för att förebygga, upptäcka samt korrigera fel
och avvikelser.
Eurocon Consulting AB bedriver i huvudsak konsultverksamhet som innebär vissa risker.
Risken för bolagets affärer består i minskad efterfrågan,
risker i samband med uppdrag till fast kontraktspris, 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.
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Våra kunder består i stort sett uteslutande av större industriföretag och kommuner, varför kreditrisken bedöms vara liten.
Bolaget arbetar kontinuerligt med personalens arbetsmiljö i
syfte att säkerställa en hög trivsel på arbetsplatsen och därigenom
minska risken för personalavgångar.
Riskbedömning och intern kontroll av finansiell 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
våra interna rutiner för den finansiella rapporteringen.
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Bolagets informations- och kommunikationsvägar, till den del
de omfattar intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, bedöms ändamålsenliga och kända i organisationen
samt möjliggör rapportering och återkoppling till ledning,
styrelse och ägare.
UPPFÖLJNING
För uppföljning av den interna kontrollen och utvärdering av
efterlevnad av mål, strategier, handlingsplaner och rutiner
genomförs systematisk 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 rapporterats under året.
SÄRSKILD GRANSKNINGSFUNKTION
Eurocon Consulting AB har inte någon särskild granskningsfunktion i form av en internrevisionsavdelning. 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.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)

KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

Not

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

Not

2013-12-31

2012-12-31

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

8

31

123

Goodwill

9

13 734

6 785

13 764

6 908

10

2 458

2 714

11, 12

6 206

6 043

13

300

300

733

907

7 238

7 251

23 461

16 873

TILLGÅNGAR

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

151 427

160 782

Aktiverat arbete för egen räkning

-65

0

Övriga rörelseintäkter

432

243

151 794

161 025

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader
-16 333

-19 338

Materiella anläggningstillgångar

1, 2

-21 922

-20 478

Inventarier, verktyg och installationer

3

-101 485

-100 959

-917

-1 100

-92

-92

-3 004

-3 437

24

-19 9

-143 730

-145 603

8 063

15 422

Konsulttjänster och material
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Avskrivning av balanserade utvecklingskostnader
Avskrivning av goodwill
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat efter avskrivningar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Resultat från finansiella poster

Kortfristiga fordringar

Resultat från andelar i intresseföretag

4

-1 057

979

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

5

0

27

Varulager mm

237

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

486

418

Skattefordran

4 285

0

-15

-27

Kundfordringar

22 713

13 311

-585

1 396

7 478

16 818

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Upparbetade men ej fakturerade intäkter

14

10 326

13 258

Övriga fordringar

15

1 054

8 945

2 736

1 803

41 351

37 316

371

5 468

Kassa och bank

17 678

26 822

Summa omsättningstillgångar

59 399

69 606

SUMMA TILLGÅNGAR

82 860

86 479

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Resultat före skatt

7 478

16 818
Kortfristiga placeringar

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat
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7

-2 933

-6 328

269

394

-336

-202

4 479

10 683

Övriga kortfristiga placeringar

16
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Not

2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

7 478

16 818

4 849

3 758

12 327

20 576

-3 596

-7 400

8 731

13 177

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager

326

0

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

228

2 059

-4 252

-1 792

-3 698

267

5 033

13 443

-10 725

-3 386

2012-12-31

Not
Den löpande verksamheten

17

Resultat efter finansiella poster

Bundet eget aktiekapital

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Aktiekapital 41 244 297 (40 433 487)

4 124

4 043

Bundna reserver

2 338

3 006

23

Betald skatt
Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital

34 835

30 673

4 479

10 683

45 776

48 406

Minoritetsintresse
Minoritetsintresse

589

251

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

18

524

796
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

Kortfristiga skulder
Fakturerade men ej upparbetade intäkter

19

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

Summa kortfristiga skulder

4 858

8 217

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-1 301

-1 057

4 618

3 278

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-2 153

0

893

1 554

Erhållen utdelning intresseföretag

1 125

1 152

8 560

7 707

Försäljning av anläggningstillgångar

889

833

17 041

16 270

-12 165

-2 459

35 971

37 027

0

-500

3 000

0

-10 108

-11 439

-7 108

-11 939

Årets kassaflöde

-14 241

-954

Likvida medel vid årets början

32 290

33 243

18 049

32 290

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

82 860

86 479

Amortering långfristiga skulder
Nyemission
Lämnad utdelning

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
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Kassaflöde från finansieringsverksamheten

21

22

4 622

488

3 022

1 093

Likvida medel vid årets slut

24
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (TSEK)

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)

Not

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

Not

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

10

29

209

27, 28

14 910

3 110

14 939

3 319

130

87

29 718

10 593

0

33

21

1

166

99

30 036

10 811

303

3 337

Summa omsättningstillgångar

30 339

14 149

SUMMA TILLGÅNGAR

45 278

17 468

TILLGÅNGAR

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

12 681

11 640

12

0

12 693

11 640

Inventarier, verktyg och installationer

1, 2

-6 162

-5 625

Finansiella anläggningstillgångar

3

-6 525

-5 957

Andelar i koncernföretag

-12

-9

-12 699

-11 591

-6

49

Övriga rörelseintäkter

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat efter avskrivningar

25

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

26

25 000

2 000

6

54

44

Upparbetade men ej fakturerade intäkter

-2

-2

Övriga fordringar

25 052

2 042

Resultat efter finansiella poster

25 045

2 091

Resultat före skatt

25 045

2 091

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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-44

-85

25 001

2 006

Fordringar hos koncernföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

15
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TSEK)

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Not

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

2013-01-01
-2013-12-31

2012-01-01
-2012-12-31

25 045

2 091

0

9

25 045

2 100

-141

-61

24 905

2 039

-19 224

8 058

213

336

-19 011

8 394

5 894

10 434

-11 800

0

180

-19 6

Nyemission

3 000

0

Ökad skuld i samband med förvärv

9 800

0

-10 108

-11 439

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 692

-11 439

Årets kassaflöde

-3 034

-1 201

3 337

4 539

303

3 337

Not
Den löpande verksamheten

17

Resultat efter finansiella poster

Bundet eget kapital
Aktiekapital 41 244 297 (40 433 487)

4 124

4 043

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

23

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

2 964

8 148

25 001

2 006

27 965

10 154

32 090

14 197

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

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

20

Summa kortfristiga skulder

583

393

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

9 951

212

0

96

962

878

1 692

1 691

Investeringsverksamheten

13 188

3 271

Förvärv av dotterbolag

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Försäljning av anläggningstillgångar
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

45 278

17 468
Finansieringsverksamheten

POSTER INOM LINJEN

Lämnad utdelning

Ställda säkerheter

21

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

22

288

Inga

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
och tillämpliga allmänna råd, rekommendationer samt
uttalanden från Bokföringsnämnden gällande s.k. större
företag. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden
saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt
uttalanden från dess akutgrupp.
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde
och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde
om annat ej anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
INTÄKTSREDOVISNING
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller
kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten
till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning
i likvida medel direkt vid leveransen.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som
intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning
bedöms som säker.
INTÄKTER FRÅN TJÄNSTEUPPDRAG
Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande
räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i
BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas
i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet
av utfört arbete och redovisas i posten övriga fordringar.
Företaget vinstavräknar, i enlighet med ovanstående huvudregel, utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att
arbetet utförs, sk successiv vinstavräkning. 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 dellikvider redovisas i
balansräkningen i posten upparbetad men ej fakturerad intäkt
eller fakturerad men ej upparbetad intäkt.
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KONCERNREDOVISNING
REDOVISNINGSPRINCIPER
Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna
för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i
koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till
och med då det avyttras.
KONSOLIDERINGSMETOD
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden.
Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett
dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar
dess skulder.
REDOVISNING AV INTRESSEFÖRETAG
Innehav i intresseföretag redovisas, i koncernredovisningen,
enligt kapitalandelsmetoden.
Den innebär att förvärvsanalys upprättas vid förvärvstillfället
och eventuella över- och undervärden identifieras.
Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföringar
av undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen
i intressebolaget under innehavstiden, justerat för internvinster
och övriga koncernmässiga justeringar.
Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet.
I koncernens resultaträkning redovisas samtliga resultateffekter
(före skatt) avseende intressebolaget sammanslaget på en rad
och påverkar koncernens rörelseresultat.
TRANSAKTIONER MELLAN KONCERNFÖRETAG
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras
i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida
inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov
(RR1:00, punkt 13).
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Orealiserade
internvinster elimineras med på företaget belöpande andel
av vinsten. Orealiserade förluster elimineras inte till den del
förlusten motsvarar ett nedskrivningsbehov på den överlåtna
tillgången (RR1:00 och RR 13 punkt 13).

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH
VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med
reglerna i ÅRL 4 kap § 14a.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar likvida medel, värdepapper, fordringar, rörelseskulder och upplåning.

GOODWILL
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det
förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar vid
förvärvstillfället.
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt
nedskrivningsbehov och värderas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade nedskrivningar.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella
nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsoch utvecklingsarbeten

20

Goodwill

20

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20-33

LEASING
Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att
leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över
leasingperioden.
SKATTER
Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas
på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt
beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder
och avsättningar.
AVSÄTTNINGAR
Vägledning för redovisning av avsättningar har hämtats från
Redovisningsrådets rekommendation RR 16. Som avsättning
har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på
balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
STATLIGA BIDRAG
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt
och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget
kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget.
Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella eller
immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas efter sin ekonomiska innebörd i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings
uttalande UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott.
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NOTER (TSEK)
NOT 1 LEASINGAVTAL
– KONCERNEN
Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till
2 376 (1 751) TSEK.

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
– MODERBOLAGET
Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till
108 (111) TSEK.

– KONCERNEN
2013

2012

14

13

153

144

167

157

3 609

4 535

369

440

60 802

58 510

2 392

3 408

67 172

66 893

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

1 102

1 034

Pensionskostnader för övriga anställda

6 383

5 646

22 340

22 283

29 825

28 963

96 997

95 856

Andel kvinnor i styrelsen

18 %

18 %

Andel män i styrelsen

82 %

82 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

17 %

17 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

83 %

83 %

Medelantalet anställda
Kvinnor

NOT 2 ARVODE TILL REVISORER

Män

– KONCERNEN
2013

2012

Ernst & Young AB
Ersättning för revisionsuppdraget

Löner och andra ersättningar
151

105

Styrelse och verkställande direktör

Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget

0

100

Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande direktör

Skatterådgivning

8

0

55

88

0

35

214

328

Övriga tjänster
Övriga revisionsuppdrag (PWC)

Övriga anställda
Vinstutdelning övriga anställda

Sociala kostnader

– MODERBOLAGET
2013

2012

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Ernst & Young AB
Ersättning för revisionsuppdraget

39

30

Revisionsverksamheten utöver revisionsuppdraget

0

84

Skatterådgivning

0

0

36

54

75

168

Övriga tjänster
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Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
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NOT 4 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

– MODERBOLAGET

– KONCERNEN

2013

2012

Kvinnor

6

6

Män

2

1

8

7

1 170

1 647

339

337

2 659

2 032

182

162

4 350

4 177

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

405

369

NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Pensionskostnader för övriga anställda

242

207

– KONCERNEN

1 612

1 488

2 259

2 065

6 609

6 242

Andel kvinnor i styrelsen

20 %

20 %

Andel män i styrelsen

80 %

80 %

0%

0%

100 %

100 %

Medelantalet anställda
Resultatandel i intresseföretag
Erhållen utdelning

2013

2012

-2 182

-173

1 125

1 152

-1 057

979

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Vinstutdelning övriga anställda

NOT 5 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
– KONCERNEN
2013

2012

0

27

0

27

2013

2012

Övriga ränteintäkter

261

332

Resultat vid försäljningar

225

86

486

418

2013

2012

54

44

54

44

Uppskrivningar/nedskrivningar

Sociala kostnader

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare
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– MODERBOLAGET

Övriga ränteintäkter
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NOT 7 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 10 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

– KONCERNEN

– KONCERNEN

Aktuell skatt

2013

2012

-2 933

-6 328

-2 933

-6 328

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden

7 733

8 208

Inköp

1 261

1 057

-747

-1 532

674

0

8 920

7 733

-5 019

-5 085

83

1 166

Årets avskrivningar

-914

-1 100

Förvärv koncernföretag

-612

0

-6 462

-5 019

2 458

2 714

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden

221

25

Utrangering/avyttring

-174

0

0

196

47

221

-12

-3

6

0

Årets avskrivningar

-12

-9

Utgående ackumulerade avskrivningar

-18

-12

29

209

Utrangering/avyttring
Förvärv koncernföretag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 8 BALANSERADE UTGIFTER FÖR FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN
– KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Utrangering/avyttring
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Utrangering/avyttring
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Ingående avskrivningar
2013-12-31

2012-12-31

785

1 261

0

-476

785

785

-662

-570

0

0

-92

-92

-754

-662

31

123

Utrangering/avyttring

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

– MODERBOLAGET

Inköp

NOT 9 GOODWILL

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

– KONCERNEN
2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden

19 998

17 188

Inköp

11 800

2 810

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

31 798

19 998

Ingående avskrivningar

-13 213

-9 776

-4 851

-3 437

-18 064

-13 213

13 734

6 785

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Ingående avskrivningar
Utrangering/avyttring

Utgående redovisat värde
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NOT 11 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

NOT 13 AKTIER OCH ANDELAR

– KONCERNEN

– KONCERNEN
2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden

6 043

6 216

Inköp

1 437

0

907

0

-1 889

0

-292

-173

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 206

6 043

Utgående redovisat värde

6 206

6 043

Omklassificering
Nedskrivning av andelar
Resultatandel intresseföretag

Bokfört värde
Onoterade aktier och andelar, anläggningstillgångar

300
300

NOT 14 UPPARBETADE MEN EJ FAKTURERADE INTÄKTER
– KONCERNEN
2013-12-31

2012-12-31

10 326

13 258

10 326

13 258

2013-12-31

2012-12-31

1 054

8 945

1 054

8 945

2013-12-31

2012-12-31

21

1

21

1

Anskaffn.värde

Bokfört värde

Marknadsvärde

371

371

1 030

371

371

1 030

Upparbetade projektintäkter

NOT 12 SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
– KONCERNEN
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

MoRe Research Ö-vik AB

30 %

30 %

18 000

4 428

Eurocon Optimation AB

50 %

50 %

525

500

Eurocon MOPSsys AB

30 %

30 %

3 000

1 074

Eurocon GmbH

40 %

40 %

200

0

Eurocon FLK AB

37 %

37 %

370

204

NOT 15 ÖVRIGA FORDRINGAR
– KONCERNEN

Övriga poster

6 206

– MODERBOLAGET
Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

MoRe Research Ö-vik AB

556599-2277

Örnsköldsvik

14 760

1 954

Eurocon Optimation AB

556569-7223

Piteå

970

-8

Eurocon MOPSsys AB

556794-1470

Örnsköldsvik

2 807

845

Eurocon GmbH

HRB 726168

Ravensburg,
Tyskland

-29

-1 083

Eurocon FLK AB

556278-6185

Karlshamn

199

-921

Övriga poster

NOT 16 AKTIER OCH ANDELAR, OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
– KONCERNEN
Namn
Noterade aktier och andelar
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NOT 17 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

NOT 18 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

– KONCERNEN

– KONCERNEN

Antal aktier: 41 244 297 (40 433 487)

Belopp vid årets ingång
Nyemission

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria reserver

Årets resultat

4 043

3 006

30 673

10 683

81

Uppskjuten skatteskuld

2012-12-31

524

796

524

796

2013-12-31

2012-12-31

31 861

36 295

-27 003

-28 077

4 858

8 217

2013-12-31

2012-12-31

12 706

12 243

3 816

3 735

519

292

17 041

16 270

2013-12-31

2012-12-31

1 249

1 257

393

395

50

39

1 692

1 691

2 919

Utdelning

-10 108

Förskjutning mellan bundna och fria reserver

-668

11 351

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-10 683
4 479

4 124

2 338

34 835

NOT 19 FAKTURERADE MEN EJ UPPARBETADE INTÄKTER
– KONCERNEN

4 479
Delfakturerade pågående projekt
Upparbetade projektintäkter

– MODERBOLAGET
Antal aktier: 41 244 297 (40 433 487)

Belopp vid årets ingång
Nyemission

Aktiekapital

Balanserat resultat

Årets resultat

4 043

8 148

2 006

81

2 919

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

2 006

Utdelning

-2 006

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
– KONCERNEN

-10 108

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

4 124

2 964

25 001

Semester- och löneskuld

25 001

Sociala avgifter
Övriga poster

Under året har en kvittningsemission genomförts med 3 000 000 kr där 810 810 aktier emitterades. Emissionen var delbetalning
för aktierna i Automation West Engineering AB. Den resterande delen av köpeskillingen bestod av en kontant betalning på
8 800 000 kr. Nyemissionen innebar en utspädning av bolagets aktier med ca 2 procent under 2013.

– MODERBOLAGET

Semester- och löneskuld
Sociala avgifter
Övriga poster
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NOT 21 STÄLLDA SÄKERHETER

NOT 23 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

– KONCERNEN

– KONCERNEN

Företagsinteckningar

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

4 622

3 022

Avskrivningar

4 014

4 629

4 622

3 022

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

-225

108

1 890

0

-833

-979

Övriga ej kassapåverkande poster

3

0

Nedskrivning anläggningstillgångar

0

0

4 849

3 758

2013-12-31

2012-12-31

12

9

-12

0

0

9

2013-12-31

2012-12-31

17 678

26 822

371

5 468

18 049

32 290

2013-12-31

2012-12-31

303

3 337

303

3 337

Nedskrivning
Resultatandelar intressebolag

NOT 22 ANSVARSFÖRBINDELSER
– KONCERNEN

Borgensförpliktelser för koncernföretag och intresseföretag
Övrig ansvarsförbindelse

2013-12-31

2012-12-31

488

200

0

893

488

1 093

– MODERBOLAGET

Avskrivningar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

Eurocon Engineering AB har i balansräkningen per 2012-12-31 en fordran mot intresseföretaget Eurocon GmbH om 907 280 kr.
Enligt avtal så har bolaget förpliktat sig att vid behov låna ut ytterligare 892 720 kr om det skulle vara nödvändigt för att täcka
företagets rörelsekapitalbehov i dess uppstartsskede, varför detta belopp tagits upp som Övrig ansvarsförbindelse ovan.
Vid tidpunkten för årsredovisningens påskrift är åtagandet fullföljt varmed övriga ansvarsförbindelse är 0 kr.

NOT 24 LIKVIDA MEDEL
– KONCERNEN
Likvida medel
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar

– MODERBOLAGET
Likvida medel
Kassa och bank
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NOT 25 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
– MODERBOLAGET
2013

2012

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen

20,75 %

18,80 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen

92,77 %

93,12 %

2013

2012

25 000

2 000

25 000

2 000

2013

2012

Ingående anskaffningsvärden

14 910

3 110

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 910

3 110

Utgående redovisat värde

14 910

3 110

NOT 26 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
– MODERBOLAGET

Erhållna utdelningar

NOT 27 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
– MODERBOLAGET

NOT 28 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG (TSEK)
– MODERBOLAGET
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Eurocon Engineering AB

100 %

100 %

1 050

3 110

Automation West Engineering AB

100 %

100 %

1 000

11 800

Org.nr

Säte

Eurocon Engineering AB

556384-3407

Örnsköldsvik

Automation West Engineering AB

556641-4545

Göteborg
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ÖRNSKÖLDSVIK DEN 27 MARS 2014

Lennart Westberg
Ordförande

Peter Blomqvist

Marie Berglund

Ulf Rask

Christer Svanholm

Peter Johansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2014.

Ernst & Young AB

Rikard Grundin
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Eurocon Consulting AB (publ) för år 2013.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1-63.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
FÖR ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för
den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning 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 koncernredovisningen 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 koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 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 koncernredovisningen 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 effektiviteten 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
direktören uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen
och koncern-redovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december
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2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för 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
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Eurocon Consulting
AB (publ) för år 2013.
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.
REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner av 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 aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 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.
UTTALANDEN
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Örnsköldsvik den 27 mars 2014, Ernst & Young AB
Rikard Grundin, Auktoriserad revisor
Till årsstämman i Eurocon Consulting AB (publ),
org.nr. 556736-3188
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Hörneborgsvägen 6, 892 50 Domsjö, Växel: 0660-29 56 00, E-post: info@eurocon.se

