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Eurocon 
Eurocon är en norrländsk koncern som verkar 
över hela Sverige men även i mindre 
omfattning utanför Sverige. Kontor finns idag i 
Kiruna, Örnsköldsvik (huvudkontor), 
Sundsvall, Gävle och Kil och erbjuder sina 
kunder tekniska industri- och 
energikonsulttjänster. Industribranscher vi är 
aktiva inom är massa- och papper, biokemi, 
kemi, energi samt gruvindustri.  
 
Vi erbjuder tjänster inom processteknik, 
energi, rör- och anläggning, HVAC, elteknik, 
automation och processoptimering. Eurocon 
har utvecklat ett projekteringshjälpmedel, ett 
mjukvaruprogram med produktnamnet 
SiteBase®. Detta används internt som 
projekteringshjälpmedel och projektkalkyl- 
program.  
Produkten säljs även till kunder och kollegor 
där det även används som underhålls- och 
riskanalyssystem. 
 
Eurocon startades av sju ingenjörer den 1 april 
1990, och firar i år 20-års jubileum. 
Verksamheten utgjordes till en början av 
kvalificerade konsulttjänster riktade i stort sett 
uteslutande mot svensk och utländsk pappers- 
och massaindustri. Fokus riktades då mot 
processanalyser, processoptimering och 
projektledning. Bolaget hade i stort sett inga 
resurser för detaljprojektering inom olika 
discipliner. 
 
Eurocon har vuxit kontinuerligt och har idag 
120 medarbetare varav 11 procent är kvinnor. 
2009 uppgick tillväxten till hela 46 procent. En 
stor del av tillväxten kommer från förvärvet av 
intressebolaget i Sundsvall som bestod av 25 
medarbetare. Bolaget är idag integrerat och ägs 
därmed till 100 procent  av Eurocon 
Engineering AB.  
 
I början av året startades även ett dotterbolag i 
Örnsköldsvik inom IT- och databasbranschen, 
Eurocon SiteBase AB. Bolaget ägs idag till 50 
procent av Eurocon och hade under 2009 tre 
anställda.  

Bolaget är ett utvecklingsbolag för produkten 
SiteBase® . 
 
I Kiruna etablerades ytterligare ett dotterbolag 
i början av 2009, Eurocon North AB, vilket ägs 
till 51 procent av Eurocon Engineering AB. 
Verksamheten riktar sig mot gruvindustrin och 
energibranschen. Bolaget erbjuder idag energi- 
och industrikonsulttjänster och hade vid 
årsskiftet åtta medarbetare. 

 
                   Kontoret i Örnsköldsvik 
 
I början av 2010 deltog Eurocon i ett 
ledningsuppköp av TIPS Info-verksamheten 
från Tieto Oy. Efter förvärvet skapades ett nytt 
bolag vid namn Eurocon MOPSsys AB med 
säte i Örnsköldsvik. Bolaget kommer att ha 
kontor i Örnsköldsvik, Storuman och genom 
ett helägt dotterbolag även i Vancouver, 
Kanada. Efter förvärvet finns 16 anställda i 
bolaget. 

Eurocon ser att strategiska skalfördelar uppstår 
genom affären, framförallt gentemot bolagets 
befintliga IT-verksamhet och det egna 
projektledningsverktyget SiteBase. Affären 
medför även en förstärkning av det tjänste- och 
produktutbud som Eurocon erbjuder sina 
kunder inom pappers- och massaindustrin. 
Efter köpet äger Eurocon 30 procent av det nya 
bolaget, VD Hans Hallin äger 51 procent och 
anställda i bolaget 19 procent. Förvärvet 
genomfördes den 1 mars. 
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Definition av nyckeltal 
 
 
Omsättningstillväxt 
Ökning av intäkterna i procent av föregående 
års intäkter 
  
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av omsättningen 
 
Vinstmarginal  
Periodens resultat efter finansiella poster i 
procent av omsättningen 
 
Eget kapital    
Eget kapital vid periodens slut 

  
Soliditet    
Eget kapital i procent av balansomslutningen 
 
Årsanställda   
Antalet anställda under året omräknat till 
helårtjänster 
 
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 dividerat med antal aktier vid 
årets slut  
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Eurocon i korthet 2009 
 

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 109,3 (92,4*)  
*justerad omsättning, Se posten jämförelsestörande poster 

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 7,6 (6,3) 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 7,6 (7,8) 
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,6 (4,7) 
• Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,14 (0,14) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -3,9 (17,0) 
• Eget kapital uppgick till MSEK 27,7 (26,2), vilket motsvarade SEK / aktie 0,83 (0,78).  
• Styrelsens förslag till utdelning om SEK/aktie 0,08.  

 
 
 2009 2008 
Intäkter, MSEK 109,3   143,2 (92,4)* 
Rörelseresultat, MSEK 7,6    6,3 
Resultat efter finansnetto, MSEK 7,6 7,8 
Eget kapital, MSEK 27,7   26,2 
Balansomslutning*, MSEK 67,1 78,6 
Rörelsemarginal, % 7,0    4,4 
Soliditet % 41,3  33,3* 
 
                      *Ytterligare information angående detta ges under rubriken ”Jämförelsestörande poster.” 
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Fördelning av sålda timmar 2008 och 2009 mellan oli ka kundkategorier 
 

 
 
 
Expansionsmål 
Målet är att under femårsperioden med början 2007 fram till och med 2012 öka omsättningen med 100 
procent. Expansionen skall göras med bibehållen lönsamhet och skall ske genom organisk tillväxt 
samt via förvärv. Eurocon har visat positivt rörelseresultat varje år sedan starten och det är en tradition 
som vi tänker bevara. 
 
 
Personaltillväxt  
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Kommentar av VD Peter Johansson 
 
Det gångna året 2009 var ett framgångsrikt och 
spännande år trots den rådande lågkonjunkturen. När 
vi summerar det fjärde kvartalet kan vi konstatera att 
såväl omsättning som rörelseresultat är de högsta vi 
haft genom tiderna. Omsättningen uppgick till MSEK 
109,3 vilket kan jämföras med den justerade 
omsättningen för 2008 på MSEK 92,4 (se 
”jämförelsestörande poster”).  
 
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till MSEK 
10,8. Resultat efter avskrivningar är MSEK 7,6 i vilket 
avskrivning av goodwill motsvarande MSEK 2,4 
ingår.  
 
Kassaflödet har påverkats negativt genom 
återbetalning av ett stort förskott från kund om MSEK 
11 (se ”jämförelsestörande poster”). Samma förskott 
gav under 2008 ett positivt bidrag om MSEK 12 till 
det årets kassaflöde.   
 
Vi har i år, liksom 2008, utgått ifrån att en tredjedel av 

resultatet går till medarbetarna, en tredjedel till aktieägarna och den sista tredjedelen åter till bolaget. 
Det förslag till utdelning som styrelsen föreslår årsstämman på SEK/aktie 0,08, gör att vi på ett tydligt 
sätt visar medarbetare och aktieägare att Eurocon är en attraktiv arbetsplats och en bra investering.  
 
Vi har under 2009 förstärkt vår kompetens inom bland annat process-, energi- och gruvindustri. Vi 
hade en personaltillväxt på 46 procent under 2009 och ökade från 87 till 120 medarbetare. Den höga 
personaltillväxten kommer i första hand från förvärv och nystartade dotterbolag.   
 
Eurocon står väl rustade inför kommande år med konkurrenskraftiga tjänster och produkter samt med 
en stark finansiell ställning. Vi har för avsikt att fortsätta växa, men vi växer mycket kontrollerat och 
gör noggranna analyser avseende tekniska och geografiska områden där vi vill expandera. Vårt 
expansionsmål, att under perioden 2007 -2012 öka omsättningen med 100 procent, har vi fram till 
2009 uppnått genom en ökning med 55,3 procent. 
 
Som avslutning vill jag tacka våra medarbetare som alla tagit stort ansvar och arbetat intensivt för att 
motverka konjunkturförsvagningen under 2009. Jag vill också tacka våra kunder som visat fortsatt 
förtroende för Eurocon.  

 
Örnsköldsvik i mars 2010 
 
Peter Johansson 
VD och koncernchef  
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2009-01-01 – 2009-12-31. 

Euroconkoncernen 
I början av 2009 omorganiserades Euroconkoncernen från nio helägda dotterbolag till nuvarande fyra  
dotterbolag och ett fåtal intressebolag. Vår målsättning har varit att den legala strukturen skall 
överensstämma med den operativa strukturen. Detta har inneburit att vi nu har två bolag som erbjuder 
teknikkonsulttjänster, samt bolag för utveckling och försäljning av produkter respektive system. I 
samband med detta har även ekonomisystemet bytts ut för att förbättra och förenkla såväl intern som 
extern rapportering. Det nya systemet var fullt ut implementerat från och med inledningen av 2009. 
Dessa åtgärder gör Eurocon till en än mer kostnadseffektiv teknikkonsult och leverantör av system och 
produkter för framtiden. Förändringarna har reducerat kostnadsmassan redan under 2009.    

 

 
  
 
 
Produktverksamheten utgörs idag främst av produkten SiteBase, som utvecklas och marknadsförs av 
dotterbolaget Eurocon SiteBase AB. Dotterbolaget ägs idag till 50 procent av Eurocon Engineering 
AB. 2009 var ett pressat år för produktförsäljning men ett antal mindre affärer medförde att 
verksamheten visade positivt resultat under 2009. Prognosen för 2010 ser dock än mer positiv ut.  
 
I början av mars 2009 etablerades ett nytt dotterbolag, Eurocon North AB i Kiruna, där ägandet från 
Eurocon Engineering AB uppgår till 51 procent. Bolaget hade vid årsskiftet åtta anställda och har 
under första året redovisat ett positivt resultat. 
 
MoRe Research AB, där Eurocon äger 30 procent genomgår nu ett förändringsarbete för att anpassa 
sig till de förändringar som sker inom nordisk massa- och pappersindustri. 
 
Eurocon har alltid ställt sig positivt till affärsförslag som vi bedömt vara av vikt för oss och för vår 
omgivning. Vi har exempelvis gått in som aktieägare i Höga Kusten Flyg AB för att säkerställa goda 
kommunikationer mellan Örnsköldsvik och Stockholm. Den verksamheten har under 2009 utvecklats 
bra och överträffar hittills förväntningarna. 
 
Etableringar på nya orter kommer med stor säkerhet att göras i form av intressebolag och/eller 
dotterbolag. Så är exempelvis fallen med etableringarna i Sundsvall och Kiruna. 
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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 2009. Huvuddragen kvarstår, vilket innebär att bolaget eftersträvar en 
fördubbling av omsättningen över en femårsperiod med bibehållen vinstmarginal. Vår 
bedömning är att vi har alla möjligheter att nå detta mål till 2012. 
 
Affärsidé  
Eurocon ska i samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och 
produkter. 
Vi skall vara det självklara valet för såväl kunder som arbetssökande. 
Med hög integritet, hög teknisk kompetens och hög effektivitet skall vi säkerställa våra 
kunders långsiktiga förtroende. 

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

Vår verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att vi tillfredsställer kraven från våra 
kunder, våra anställda och våra aktieägare. Vi bedömer att verksamheten uthålligt skall 
kunna ge en direktavkastning som ligger högre än branschgenomsnittet.  
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Kundtillväxt 
2009 har varit ett bra år för Eurocon med ett antal nya kunder. Flertalet av dessa finns i orter där vi 
tidigare inte haft någon representation, till exempel LKAB, MTAB och Tekniska Verken i Kiruna 
samt Holmen Timber i Braviken.  

 
Effektivisering 
I syfte att minska den administrativa hanteringen och förbättra samt förenkla den interna ekonomiska 
rapporteringen, reducerade vi i början av 2009 antalet dotterbolag från nio till fyra.  Målsättningen var 
att den legala strukturen skall överensstämma med den operativa strukturen. För att förbättra och 
förenkla såväl intern som extern rapportering har ett nytt ekonomisystem implementerats under 2009. 
Detta har bidragit till att vi kunnat hantera personalökningen och rapporteringen utan att öka behovet 
av administrativ personal. Dessa åtgärder gör Eurocon till en än mer kostnadseffektiv teknikkonsult 
och leverantör av system och produkter för framtiden. 
 
Pågående projekt och framtidsutsikter 
Efterfrågan på våra tjänster har varit god under året, även om några avdelningar kände av ett svagt 
konjunkturläge efter halvårsskiftet.  Den tendensen är nu bruten och bedömningen är att den 
förbättring vi såg redan i slutet av 2009 kommer att fortsätta under 2010 och ge förutsättningar för ett 
starkt år. Våra kunder runt om i Sverige fortsätter att efterfråga våra tjänster. Efterfrågan fokuseras nu 
i hög grad mot investeringar inom energisektorn, biokemi, massa-, pappers- och gruvindustrin 
avseende ombyggnationer och systembyten, men glädjande nog även mot nybyggnation.  
 
Eurocon har även förmånen att delta mycket aktivt i större projekt inom skogsindustrin tillsammans 
med kunder som: M-real Husum, Holmen Timber i Norrköping, Holmen Paper Iggesund, Holmen 
Paper Hallsta, Vaggeryd Cell, SCA Obbola och SCA Ortviken. Dessutom har vi genom vårt nya 
kontor i Kiruna uppdrag hos LKAB, MTAB och Tekniska Verken i Kiruna AB. Många av dessa 
projekt sträcker sig över halvårsskiftet 2010 men även över årsskiftet till 2011. 

Tillväxt 
Eurocon har ingen ambition att växa obegränsat, utan prioriterar kvalitet och effektivitet framför 
volym. Vi har ett uttalat mål att vi skall höja vår omsättning med 50 procent under de kommande tre 
åren. Vi bedömer det som ett rimligt mål som kan nås utan att på något sätt äventyra koncernens 
lönsamhet. Omsättningshöjningen skall dels ske genom att öka antalet medarbetare dels genom att 
ytterligare öka effektiviteten.  
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Medarbetare 
Vår främsta tillgång är våra medarbetare. Att vårda sina tillgångar är varje företagsledares skyldighet, 
och vi försöker göra detta på ett flertal sätt. Bland de mera tydliga exemplen kan nämnas: 

 
• Friskvård Eurocon har ett friskvårdsprogram som innebär att alla anställda får utöva 

friskvård under arbetstid. 
 

• Vinstdelning Eurocon tillämpar ett vinstdelningssystem för alla anställda.  
 
Det är viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga i vad som händer i bolaget. Vi försöker därför 
bibehålla det lilla företagets korta beslutsvägar och nära kontakter samtidigt som vi kan dra nytta av 
det större bolagets kapacitet. 
 

 
                     Kontoret i Örnsköldsvik                                                     Kontoret i Sundsvall  
 
 
Organisation och styrning 
Eurocon har centraliserat funktionerna avseende ekonomi, finans, HR och IT i moderbolaget 
Eurocon Consulting AB (publ). De rörelsedrivande dotterbolagen är samlade i en under-
koncern där Eurocon Engineering AB är moderbolag. I syfte att skapa en enklare och mer 
kostnadseffektiv administration har antalet dotterbolag reducerats under 2009. Lönsamhets-
styrningen sköts på varje etableringsort av en kontorschef med såväl personal- som 
lönsamhetsansvar. Kontorscheferna rapporterar direkt till koncernchefen. 
 
Årets verksamhet 
Eurocon Consulting AB (publ) har under 2009 erbjudit via moder-, dotter- och intressebolag tjänster 
inom kompetensområdena processteknik, rör- och anläggningsteknik HVAC, elteknik, IT samt analys 
och optimering. Eurocon bedriver även viss produktförsäljning. Euroconkoncernen hade vid årets 
utgång totalt 120 årsanställda. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik. 
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Omsättning och resultat 
Koncernens intäkter under året uppgick till MSEK 109,3. Periodens resultat efter skatt 
uppgick till MSEK 4,6. Under 2009 påverkades nettoomsättningen positivt med MSEK 50,8 
beroende på avräknat förskott från kund. Ytterligare information angående detta ges under 
rubriken ”Jämförelsestörande poster.” 

Nettoomsättningen för 2009 uppgick till MSEK 109,3 (92,4) justerad omsättning 2008,  
Rörelseresultatet för 2009 uppgick till MSEK 7,6 .  
Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 4,6 motsvarande 14 öre/aktie. 
 
 
 
 
 
 
 
                                *  Ytterligare information angående detta ges under rubriken ”Jämförelsestörande poster.” 

 
 
Resultat per aktie 
För helåret uppgick resultatet per aktie till SEK 0,14 (0,14). Eget kapital per aktie uppgick till SEK 
0,83 (0,78). 
 
Investeringar 
Investeringar i inventarier uppgick till MSEK 0,8. Avskrivningar uppgick till MSEK 3,1, varav MSEK 
2,4 avsåg avskrivningar av goodwill 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK - 3,9 varav återbetalning av 
kundförskott påverkat negativt med  MSEK 11. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 
MSEK 21,4. Räntebärande skulder uppgick till MSEK 3,1. Soliditeten vid årets slut uppgick till 41,3 
procent. 
 
 

 Balansomslutning 
(MSEK) 

Eget kapital 
(MSEK) 

Soliditet 
 (%) 

2007 117,2* 21,5 18,3* 
2008 78,6* 26,2 33,3* 

2009 67,1 27,8 41,3 
 

*Ytterligare information angående detta ges under rubriken ”Jämförelsestörande poster.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intäkter 
(MSEK) 

Resultat före 
skatt (MSEK) 

Resultat efter 
skatt (MSEK) 

Vinst/aktie 
(SEK) 

2007 70,4 6,8 4,3 0,13 
2008 143,2(91,5)* 7,8 4,7 0,14 
2009 109,3 7,6 4,6 0,14 
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Nyckeltal och data per aktie 2009 2008 
 
Omsättningstillväxt (%)   19,5 *) 103,4 *) 
*) Se jämförelsestörande poster    

Rörelsemarginal (%)  7,0  4,4 
Vinstmarginal (%)  7,0  5,4 
 
Eget kapital (MSEK)  27,8 26,2 
Soliditet (%)   41,3 33,3 
 
Medelantalet anställda   120 87 
 
Antal aktier   33 599 005 33 599 005 
Resultat per aktie (SEK)  0,14 0,14 beräknad på 33 599 005 aktier 
Eget kapital per aktie (SEK)  0,83 0,78 beräknad på 33 599 005 aktier 

 

Personal 
Antalet årsanställda under året uppgick till 120 varav 11 procent är kvinnor.  
 
Förvärv under året 
Under året har Eurocon förvärvat samtliga aktier Eurocon Sundsvall AB varvid Eurocon övertog 25 
anställda el- och automationsingenjörer. Förvärvet innebär en förstärkning av Eurocons kompetens 
framförallt inom projekt- och automationsområdet. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
I början av 2010 deltog Eurocon i ett ledningsuppköp av TIPS Info-verksamheten från Tieto Oy. Efter 
förvärvet skapades ett nytt bolag vid namn Eurocon MOPSsys AB med säte i Örnsköldsvik. Bolaget 
kommer att ha kontor i Örnsköldsvik, Storuman och genom ett helägt dotterbolag även i Vancouver, 
Kanada. Efter förvärvet kommer det att finnas 16 anställda inom bolaget. 

Eurocon MOPSsys produkter riktar sig mot pappers- och massaindustrin och finns redan i ett knappt 
hundratal installationer i fabriker i Sverige, Finland, Tyskland, Portugal och Kanada. Den historiska 
omsättningen från bolagets produkter har legat på ca MSEK 20 årligen. Bolaget övertar direkt avtal för 
cirka 60 kunder och dessutom förmedlar Tieto avtal för ca 20 kunder. Tieto kommer att fortsätta 
integrera Eurocon MOPSsys AB:s produkter i sina kompletta systemleveranser och i köpeavtalet finns 
ett återförsäljaravtal mellan parterna. 

Eurocon ser att strategiska skalfördelar uppstår genom affären, framförallt gentemot bolagets 
befintliga IT-verksamhet och det egna projektledningsverktyget SiteBase. Affären medför även en 
förstärkning av det tjänste- och produktutbud som Eurocon erbjuder sina kunder inom pappers- och 
massaindustrin. Efter köpet äger Eurocon 30 procent av det nya bolaget, VD Hans Hallin äger 51 
procent och anställda i bolaget 19 procent. Förvärvet genomfördes den 1 mars 2010. 
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Jämförelsestörande poster 
Som tidigare nämnts mottog Eurocon ett förskott från en av sina större kunder i december 2007. 
Nettobeloppet uppgick till cirka MSEK 48,0. Förskottet användes under 2008 till att för kundens 
räkning inköpa material till dennes verksamhet. Beloppet avräknades löpande i takt med att det 
förbrukades. Ökning av nettoomsättning och kostnader hänförlig till den upparbetade delen av 
förskottet uppgick under 2008 till MSEK 50,8. Nyckeltalen för 2009 och jämförande tal från 2008 
under perioden har påverkats till följd av denna jämförelsestörande post. 

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.  
 
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. 

 

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 
   Balanserad vinst       562 628 SEK 
   Årets vinst     3 000 042 SEK 
   Summa fritt eget kapital    3 562 670 SEK 
 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: 
   utdelning görs med SEK/aktie 0,08   2 687 920 SEK 
   i ny räkning överförs       874 750 SEK 
   Summa     3 562 670 SEK 
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Koncernens resultaträkning (SEK) 

       Not 
2009-01-01 

 -2009-12-31 
2008-01-01 

 -2008-12-31 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 1  109 330 516 143 201 548 

Förändring av pågående arbete för annans räkning 0 -1 111 443 

Aktiverat arbete för egen räkning 462 000 -111 075 

Övriga rörelseintäkter       549 752 295 893 

110 342 268 142 274 923 
Rörelsens kostnader 

Konsulttjänster och material -12 813 507 0 

Övriga externa kostnader 2  -15 289 491 -80 359 741 

Personalkostnader 2  -71 464 566 -53 589 531 

Avskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar 3  -3 124 855 -2 040 725 

Övriga rörelsekostnader  -1 751 -29 285 

        -102 694 170 -136 019 282 

Rörelseresultat 5 7 648 098 6 255 641 

Resultat från finansiella investeringar 

Resultat från andelar i koncernföretag 6  -282 791 0 

Resultat från andelar i intresseföretag 7  134 697 285 884 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar  

som är anläggningstillgångar 8  0 -37 487 

Ränteintäkter 9  123 610 1 702 241 

Räntekostnader -16 564 -459 627 

        -41 048 1 491 011 

Resultat efter finansiella poster 7 607 050 7 746 652 

Skatt på årets resultat 10  -2 997 048 -3 036 058 
Minoritetens andel av årets 
resultat -28 639 0 

Årets resultat       4 581 363 4 710 594 
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Koncernens balansräkning (SEK) 

    Not 2009-12-31 2008-12-31 

  
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 11  

Immateriella anläggningstillgångar 12  

Balanserade utgifter för forsknings- och ut- 

vecklingsarbeten och liknande arbeten 875 460 475 060 

Goodwill 7 503 715 5 462 954 

      8 379 175 5 938 014 
Materiella anläggningstillgångar 13  

Inventarier, verktyg och installationer 2 158 205 1 005 165 

      2 158 205 1 005 165 
Finansiella anläggningstillgångar 14  

Andelar i intresseföretag 16  4 831 617 5 101 931 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17  450 000 450 000 

      5 281 617 5 551 931 

Summa anläggningstillgångar 15 818 997 12 495 110 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 

Förskott till leverantörer 0 220 000 

      0 220 000 
Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 21 442 734 23 029 932 

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 18  5 331 415 982 505 

Övriga fordringar 19  907 969 4 058 926 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 2 215 861 7 078 336 

      29 897 979 35 149 699 
Kortfristiga placeringar 

Kortfristiga placeringar 20  2 924 661 3 289 423 

      2 924 661 3 289 423 

Kassa och bank 21  18 492 764 27 423 318 

Summa omsättningstillgångar   51 315 404 66 082 440 

SUMMA TILLGÅNGAR 67 134 401 78 577 550 
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Koncernens balansräkning (SEK)  
    Not 2009-12-31 2008-12-31 

  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  22  

Aktiekapital (33 599 005 aktier) 3 359 901 3 359 901 

Bundna reserver 3 668 193 9 872 923 

Fria reserver 16 139 777 8 248 362 

Årets resultat 4 581 363 4 710 594 

Summa eget kapital       27 749 234 26 191 780 

Minoritetsintresse 379 523 0 

Avsättningar 23  

Uppskjuten skatteskuld 1 309 163 1 248 798 

      1 309 163 1 248 798 

Långfristiga skulder 24  

Skulder till kreditinstitut 24  500 000 500 000 

      500 000 500 000 

Kortfristiga skulder 
Checkräkningskredit 21  0 237 812 

Fakturerade men ej upparbetade intäkter 25  6 399 682 19 679 511 

Leverantörsskulder 2 614 289 5 507 363 

Aktuella skatteskulder 228 184 1 655 470 

Övriga skulder 17 630 524 13 502 936 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 26  10 323 802 10 053 880 

      37 196 481 50 636 972 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 67 134 401  78 577 550 
 
 
 
POSTER INOM LINJEN 
Ställda säkerheter 27  7 660 181 10 985 480 
Ansvarsförbindelser 28  950 800 1 241 000 
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Koncernens kassaflödesanalys (SEK)  

      Not 
2009-01-01 

    -2009-12-31 
2008-01-01 

    -2008-12-31 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 7 648 098 6 255 641 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

    Avskrivningar och nedskrivningar 3 124 855 2 040 725 

    Realisationsresultat  -141 269 -223 403 

        10 631 684 8 072 963 
Erhållen ränta 123 610 1 702 241 

Erlagd ränta -16 564 -459 627 

Betald inkomstskatt -4 623 121 -2 714 298 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital 6 115 609 6 601 279 
Förändring av rörelsekapital 

    Förändring av varulager 220 000 -220 000 

    Minskning av fordringar 10 232 839 54 324 444 
    Minskning av kortfristiga 
skulder -20 527 071 -43 619 090 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3 958 623 17 086 633 

Investeringsverksamheten 29 

Förvärv av dotterföretag -1 370 961 -266 855 

Försäljning av dotterföretag 98 716 0 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -462 000 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -825 392 -773 736 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 246 854 824 500 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -20 000 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 132 072 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 312 783 -104 019 

Finansieringsverksamheten 

Utbetald utdelning -3 023 910 -47 686 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -3 023 910 -47 686 

Årets kassaflöde 30 -9 295 316 16 934 928 
Likvida medel vid årets början 30 712 741 13 777 813 
Likvida medel vid årets slut 21 417 425 30 712 741 
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Moderbolagets resultaträkning (SEK) 

      Not 
2009-01-01 

    -2009-12-31 
2008-01-01 

    -2008-12-31 

    
Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 8 215 636 3 444 915 

        8 215 636 3 444 915 
Rörelsens kostnader 

Inlejda konsulttjänster -298 954 0 

Övriga externa kostnader 2  -2 214 754 -3 580 582 

Personalkostnader 2  -5 702 679 -133 687 

        -8 216 387 -3 714 269 

Rörelseresultat 4 -751 -269 354 

Resultat från finansiella investeringar 

Resultat från andelar i koncernföretag 6  3 000 000 2 000 000 

Ränteintäkter 9  1 876 32 085 
Räntekostnader och liknande 
poster -1 083 -1 950 

        3 000 793 2 030 135 

Resultat efter finansiella poster 3 000 042 1 760 781 

Resultat före skatt       3 000 042 1 760 781 

Årets resultat       3 000 042 1 760 781 
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Moderbolagets balansräkning (SEK) 

    Not 2009-12-31 2008-12-31 

  
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 11  

Finansiella anläggningstillgångar 14  

Andelar i koncernföretag 15  3 110 000 3 110 000 

      3 110 000 3 110 000 

Summa anläggningstillgångar 3 110 000 3 110 000 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 90 731 611 338 

Fordringar hos koncernföretag 12 001 582 5 114 776 

Övriga fordringar 19  104 918 3 356 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 116 798 155 185 

      12 314 029 5 884 655 

Kassa och bank 21  1 962 040 306 714 

Summa omsättningstillgångar   14 276 069 6 191 369 

SUMMA TILLGÅNGAR 17 386 069 9 301 369 
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Moderbolagets balansräkning (SEK) 

      Not 2009-12-31 2008-12-31 

  
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  22  

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (33 599 005 
aktier) 3 359 901 3 359 901 

        3 359 901 3 359 901 
Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 562 628 1 825 757 

Årets resultat 3 000 042 1 760 781 

        3 562 670 3 586 538 

Summa eget kapital   6 922 571 6 946 439 

 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 86 306 2 012 812 

Skulder till koncernföretag 2 043 843 0 

Aktuella skatteskulder 133 197 0 

Övriga skulder 6 872 629 59 648 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 26  1 327 523 282 470 

Summa kortfristiga skulder   10 463 498 2 354 930 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 386 069  9 301 369 

POSTER INOM LINJEN 
Ställda säkerheter 27  Inga 50 204 
Ansvarsförbindelser 28  Inga Inga 
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Moderbolagets kassaflödesanalys (SEK) 

        
2009-01-01 

    -2009-12-31 
2008-01-01 

    -2008-12-31 

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat -751 -269 354 

        -751 -269 354 

Utdelning från dotterföretag 3 000 000 2 000 000 

Erhållen ränta 1 876 32 085 

Erlagd ränta -1 083 -1 950 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital 3 000 042 1 760 781 
Förändring av rörelsekapital 

Ökning av fordringar -6 429 374 -3 457 791 
Förändring av kortfristiga 
skulder 8 108 568 1 874 762 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   4 679 236 177 752 

Finansieringsverksamheten 

Utbetald utdelning -3 023 910 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -3 023 910 0 

Årets kassaflöde 30 1 655 326 177 752 
Likvida medel vid årets början 306 714 128 962 
Likvida medel vid årets slut 1 962 040 306 714 
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Redovisnings- och värderingsprinciper    
      
Allmänt      
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 
rekommendationer och uttalanden. 
     
Koncernförhållanden 
Förändring i koncernens sammansättning    
Under året förvärvades dotterföretaget Eurocon North AB. I koncernresultaträkningen är 4 116 tkr av 
nettoomsättningen och 12 tkr av årets resultat hänförligt till verksamheten i dotterföretaget. 
Under året har även Eurocon Sundsvall AB förvärvats, vilka 2008 var ett intresseföretag. Bolaget  
har fusionerats med Eurocon Engineering AB i juni 2009.   
      
Koncernredovisning      
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.  
      
Omfattning      
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och 
indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 procent av rösterna samt intresseföretag i vilket 
moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20 procent men mindre än 50 procent av rösterna. 
  
Redovisningsmetod      
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade  
dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund  
för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de  
förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital om-  
fattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som till-  
kommit efter det att dessa bolag förvärvats. 
    
Intressebolag      
Redovisning av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. Intressebolagens kon-  
cernresultat ingår i koncernens resultat med moderbolagets kapitalandel. I balansräk-  
ningen redovisas värdet av intressebolagen som separat post. Värdet förändras med  
moderbolagets andel av respektive bolags resultat efter skatt minskat med erhållna  
utdelningar samt övriga justeringar. Ej utdelat resultat i intressebolag redovisas bland  
bundna reserver i koncernens egna kapital.  
    
Minoritetens andel      
Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas som minoritetsandel. I minoritets-  
andelen ingår minoritetens andel av obeskattade reserver till den del dessa utgörs av  
eget kapital.  

 
Klassificering     
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. 
      
Värderingsprinciper m m      
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan.   
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Intäkter      
Intäkter har upptagits 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 koncernen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste också uppfyllas innan intäkter 
redovisas:   
      
Pågående arbeten      
Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Pågående, 
ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört 
arbete. Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. 
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. 
      
Ränta      
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas (beräkningen sker på basis av underliggande 
tillgångs avkastning enligt effektiv ränta).   
      
Utdelningar      
Intäkterna redovisas i resultaträkningen när aktieägarnas rätt att erhålla utbetalningen fastställs. 
 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar    
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag  
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat 
restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:   
     
Balanserade utgifter för forsknings- och ut-    
vecklingsarbeten och liknande arbeten  5 år  
Goodwill  5 år     
Inventarier, verktyg och installationer 3-8 år    
      
Redovisat värde granskas beträffande eventuell värdeminskning när händelse eller ändrade förut-
sättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det 
finns sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det förväntade återvinningsbara 
beloppet skrivs tillgångarna ned till det återvinningsbara beloppet, vilket motsvarar det högsta av 
nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.  
Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av de förväntade kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före 
skatt, som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars tidsvärde och de risker, som 
förknippas med tillgången. Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen.   
   
Finansiella instrument samt värdepappersinnehav 
Samtliga placeringar värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. 
Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader 
som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas placeringar till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde. 
   
Fordringar   
Fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas 
inflyta.   
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Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet.  
Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.   
   
Likvida medel   
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar  
med en ursprunglig löptid på högst tre månader. 
   
Skatter inklusive uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt 
beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan 
tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden.   
   
Uppskjuten skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader 
   
- utom då den uppskjutna skatteskulden avser goodwill eller avser en tillgång eller skuld  i en 
transaktion som inte är ett företagsförvärv eller samgående och, som vid  tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisad eller skattepliktig vinst eller förlust samt som hänför sig till 
investeringar i dotterbolag, intressebolag och intressen i joint ventures,  utom då koncernen har ett 
bestämmande inflytande över när återföringen av den temporära  skillnaden skall ske och det är 
sannolikt  att den temporära skillnaden inte kommer att återföras under överskådlig framtid.   
   
Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och outnyttjade 
underskottsavdrag, i den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster kommer att 
finnas tillgängliga och mot vilka de temporära skillnaderna eller outnyttjade underskottsavdragen kan 
komma att utnyttjas,   
-  utom då uppskjuten skattefordran hänför sig till en avdragsgill temporär skillnad för en  
   tillgång eller skuld i en transaktion, som inte är ett företagsförvärv eller ett samgående och 
   som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattepliktigt  
   resultat samt   
-  när det gäller avdragsgilla temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag, 
   intresseföretag och intressen i joint ventures redovisas de uppskjutna skattefordringarna  
   i den utsträckning det är sannolikt att de temporära skillnaderna kommer att återföras under 
   överskådlig framtid och en skattepliktig vinst kommer att finnas tillgänglig som den  
   temporära skillnaden kan utnyttjas mot. 
   
De uppskjutna skattefordringarnas redovisade värden prövas vid varje balansdag och minskas 
i den utsträckning som det inte längre är sannolikt att tillräckligt stor beskattningsbar vinst  
kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de uppskjutna skattefordringarna. 
   
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av de skattesatser som  
förväntas gälla för den period då fordringarna avräknas eller skulderna regleras, baserat på de 
skattesatser (och den skattelagstiftning) som föreligger eller i praktiken föreligger på balans- 
dagen.   
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Avsättningar   
Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har en förpliktelse (legal eller informell) 
på grund av en inträffad händelse och då det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är  
förknippade med ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktelsen och  
beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om koncernen räknar med att erhålla en gottgörelse  
motsvarande den avsättning som gjorts, till exempel genom ett försäkringsavtal, redovisas   
gottgörelsen som en tillgång i balansräkningen, men detta sker först då gottgörelsen är i det  
närmaste säker. Om effekten av tidsvärdet för den framtida betalningen bedöms som  
väsentligt fastställs avsättningens värde genom att det förväntade framtida kassaflödet  
nuvärdeberäknas med en diskonteringsfaktor (före skatt) som avspeglar marknadens aktuella 
värdering av tidsvärdet och de eventuella risker som hänförs till förpliktelsen. Den successiva  
ökning av det avsatta beloppet som nuvärdesberäkningen medför redovisas som en ränte-  
kostnad i resultaträkningen.  
   
Leasing   
Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt  
över leasingperioden.  
   
Statliga stöd   
Statliga bidrag intäktsförs till bedömt verkligt värde då det är rimligt att anta att bidraget  
kommer att erhållas och att samtliga vidhängande villkor kommer att uppfyllas. När bidraget 
är knutet till en kostnad redovisas det som en intäkt under de perioder som krävs för att det 
på ett systematiskt sätt skall möta den kostnad som redovisas och som bidraget avser att   
kompensera. Om bidraget är knutet till en anläggningstillgång skuldförs bidragets verkliga   
värde (som förutbetald intäkt) och intäktsförs i resultaträkningen i takt med avskrivningarna 
på den anläggningstillgång som bidraget avser.  
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Noter 

Not 1  Nettoomsättningens fördelning 

Koncernen 

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: 

2009 2008 
Sverige 108 339 507 140 058 271 

Europa, exkl Sverige 991 009 3 143 277 

Summa       109 330 516 143 201 548 

Not 2  Personalkostnader, ersättningar och arvoden 

Medelantalet anställda 2009 2008 

Antal 
anställda 

Varav 
män 

Antal 
anställda 

Varav 
män 

Moderbolaget 6 17% 0 0% 

Dotterbolag 114 93% 87 91% 

Totalt koncernen   120 89% 87 91% 

Löner och andra ersättningar                Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008 

Styrelsen och VD 4 364 643 4 513 927 1 423 353 0 

Tantiem och liknande ersättningar 

till styrelse och VD 180 841 100 000 180 841 0 

Övriga anställda 41 705 894 30 237 575 2 149 961 0 

Vinstdelning övriga anställda 731 480 20 000 73 820 0 

    46 982 858 34 871 502 3 827 975 0 
Sociala kostnader 

Pensionskostnader för  styrelse och VD 1 430 013 1 157 666 505 160 0 

Pensionskostnader övriga anställda 5 088 490 3 242 543 177 080 0 

Sociala kostnader 14 860 783 11 752 396 1 234 853 117 784 

    21 379 286 16 152 605 1 917 093 117 784 
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Forts. not 2  Personalkostnader, ersättningar 
och arvoden 

 Koncernen 
              
Moderbolaget 

Könsfördelning i företagsledningen 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Fördelning mellan kvinnor och män 

i företagets styrelse 

Kvinnor 1  1  1 1 

Män 16  16  4 4 

Fördelning mellan kvinnor och män 

i företagsledningen 

Kvinnor 1  1  1 1 

Män 13  13  5 5 

Arvoden till revisorer                Koncernen Moderbolaget 
Ernst & Young AB 2009 2008 2009 2008 
Revisionsuppdrag 120 800 183 150 32 800 38 000 

Övriga uppdrag 110 425 169 168 49 225 154 168 

Summa   231 225 352 318 82 025 192 168 

Not 3  Avskrivningar 
            Koncernen Moderbolaget 

Avskrivningar 2009 2008 2009 2008 
Goodwill 2 378 792 1 568 013 0 0 

Balanserade utvecklingskostnader 61 600 0 0 0 

Inventarier 684 463 472 712 0 0 

Summa   3 124 855 2 040 725 0 0 

Not 4  Inköp och försäljning mellan 
koncernbolag 
Av årets inköp avser 1,2 (0) procent inköp från andra koncernbolag. 

Av årets försäljning avser 96,3 (79,9) procent försäljning till andra koncernbolag. 

Not 5  Valutakursdifferenser 
               Koncernen Moderbolaget 

2009 2008 2009 2008 
Valutakursvinster 32 945 63 906 0 0 

Valutakursförluster -338 -19 997 0 0 

Summa   32 607 43 909 0 0 
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Not 6  Resultat från andelar i koncernföretag 
               Koncernen Moderbolaget 

2009 2008 2009 2008 
Utdelning 0 0 3 000 000 2 000 000 

Resultat vid försäljning koncernföretag -282 791 0 0 0 

Summa   -282791  0  3 000 000 2 000 000 

Not 7  Resultat från andelar i intresseföretag 
               Koncernen Moderbolaget 

2009 2008 2009 2008 
Resultatandel i intresseföretag 134 697 277 241 0 0 

Realisationsresultat vid försäljningar 0 8 643 0 0 

Summa   134 697 285 884 0 0 

Not 8  Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 

               Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008 

Nedskrivningar 0 -37 487 0 0 

Summa   0 -37 487 0 0 

Not 9  Ränteintäkter 
               Koncernen Moderbolaget 

2009 2008 2009 2008 
Utdelningar 0 22 667 0 0 

Ränteintäkter 28 729 1 867 409 1 876 32 085 

Realisationsresultat vid för- 

säljningar -8 052 11 729 0 0 

Återförd nedskrivning/nedskrivning 102 933 -199 564 0 0 

Summa   123 610 1 702 241 1 876 32 085 

Not 10  Skatt på årets resultat 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008 

Aktuell skattekostnad på årets resultat -3 168 933 -3 183 390 0 0 

Skatt på schablonränta på  

periodiseringsfonder -26 901 -41 255 0 0 

Uppskjuten skattekostnad av- 

seende temporära skillnader 198 786 188 587 0 0 

Redovisad skattekostnad   -2 997 048 -3 036 058 0 0 
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Not 11  Leasingavtal 
Koncernen Moderbolaget 
2009 2008 2009 2008 

Under året har företagets leasing- 

kostnader uppgått till: 1 789 131 1 291 261 86 459 0 

Not 12  Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för forsknings- och ut- 
vecklingsarbeten och liknande arbeten 

     Koncernen Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 798 826 798 826 0 0 

Nyanskaffningar 462 000 0 0 0 

Utgående ackumulerade           

anskaffningsvärden 1 260 826 798 826 0 0 

Ingående avskrivningar -323 766 -323 766 0 0 

Årets avskrivningar  -61 600 0 0 0 

Utgående ackumulerade            

avskrivningar -385 366 -323 766 0 0 

Bokfört värde   875 460 475 060 0 0 

Goodwill Koncernen Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 7 471 534 7 464 313 0 0 

Nyanskaffningar 4 426 052 7 221 0 0 

Avyttringar -7 221 0 0 0 

Utgående ackumulerade           

anskaffningsvärden 11 890 365 7 471 534 0 0 

Ingående avskrivningar -2 008 580 -440 567 0 0 

Avyttringar 722 0 0 0 

Årets avskrivningar  -2 378 792 -1 568 013 0 0 

Utgående ackumulerade           

avskrivningar -4 386 650 -2 008 580 0 0 

Bokfört värde   7 503 715 5 462 954 0 0 
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Not 13  Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 
     Koncernen Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 4 374 093 5 030 145 0 0 

Nyanskaffningar 825 392 397 845 0 0 

Avyttringar -254 702 -1 053 897 0 0 

Förvärv koncernföretag 1 325 934 0 0 0 

Utgående ackumulerade           

anskaffningsvärden 6 270 717 4 374 093 0 0 

Ingående avskrivningar -3 368 928 -3 739 403 0 0 

Avyttringar 149 120 843 187 0 0 

Förvärv koncernföretag -208 241 0 0 0 

Årets avskrivningar  -684 463 -472 712 0 0 

Utgående ackumulerade           

avskrivningar -4 112 512 -3 368 928 0 0 

Bokfört värde   2 158 205 1 005 165 0 0 

Not 14  Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag      Koncernen Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 0 0 3 110 000 3 110 000 

Utgående ackumulerade           

anskaffningsvärden 0 0 3 110 000 3 110 000 

Bokfört värde   0 0 3 110 000 3 110 000 

Andelar i intresseföretag      Koncernen Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 5 101 931 4 861 644 0 0 

Förvärv 0 20 000 0 0 

Avyttringar 0 -56 954 0 0 

Omklassificeringar -405 011 0 0 0 

Kapitalandel i resultat 134 697 277 241 0 0 

Utgående ackumulerade           

anskaffningsvärden 4 831 617 5 101 931 0 0 

Bokfört värde   4 831 617 5 101 931 0 0 
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Forts. not 14  Finansiella 
anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 
     Koncernen                   Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 450 000 450 000 0 0 

Utgående ackumulerade           

anskaffningsvärden 450 000 450 000 0 0 

Bokfört värde   450 000 450 000 0 0 

Not 15  Andelar i koncernföretag 

Antal  
andelar 

Eget 
kapital  

Årets 
resultat 

Kapital-  
andel 

Bokfört  
värde 

Eurocon Engineering AB 1 050 20 456 364 4 977 806 100% 3 110 000 

Summa andelar i koncernföretag       3 110 000 

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte: 

Org.nr Säte 
Eurocon Engineering AB 556384-3407 Örnsköldsvik 

Not 16 Andelar i intresseföretag 

Antal  
andelar 

Kapital-  
andel 

Årets 
resultat 

Bokfört  
värde 

Moderbolag 

Bokfört  
värde 

Koncern 
Direktägda: 
MoRe Research Ö-vik AB 18 000 30% -515 493 0 4 638 181 

Eurocon Optimation AB 525 50% 59 671 0 193 436 

Summa andelar i intresseföretag     0 4 831 617 

Uppgifter om intressebolagens organisationsnummer och säte: 

Org.nr Säte 
MoRe Research Ö-vik AB 556599-2277 Örnsköldsvik 

Eurocon Optimation AB 556569-7223 Piteå 

Not 17  Aktier och andra andelar 
               Koncernen                      Moderbolaget 

Bokfört  
värde 

Börs- 
värde 

Bokfört  
värde 

Börs- 
värde 

Onoterade aktier och andra andelar, 
anläggningstillgångar 450 000 

961 
872 0 0 
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Not 18  Upparbetade men ej fakturerade intäkter 
Koncernen                      Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Upparbetade projektintäkter 5 331 415 5 096 505 0 0 

Delfakturerade projektintäkter 0 -4 114 000 0 0 

Summa 5 331 415 982 505 0 0 

Not 19  Övriga fordringar 
Koncernen                      Moderbolaget 
2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

Skattefordran avseende aktuell skatt 0 0 99 465 0 

Övriga poster 907 969 4 058 926 5 453 3 356 

Summa övriga fordringar   907 969 4 058 926 104 918 3 356 

Not 20  Kortfristiga placeringar 
Koncernen                      Moderbolaget 

Bokfört  
värde 

Börs- 
värde 

Bokfört  
värde 

Börs- 
värde 

Noterade aktier och andra andelar 356 185 618 754 0 0 

Obligationer och liknande värdepapper 2 568 476 2 583 875 0 0 

Summa   2 924 661 3 202 629 0 0 

Not 21  Checkräkningskredit 
Koncernen                      Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Beviljat belopp på checkräknings- 

kredit uppgår till 1 000 000 1 200 000 0 0 

Not 22  Eget kapital 
Koncernen 

Aktie-  
kapital  

Bundna 
reserver Fria reserver 

Årets 
resultat Totalt  

Belopp vid årets ingång 3 359 901 9 872 923 8 248 363 4 710 594 26 191 781 

Förskjutning mellan 

bundna och fria reserver -6 204 730 10 915 324 -4 710 594 0 

Utdelning -3 023 910 -3 023 910 

Årets resultat 4 581 363 4 581 363 

Belopp vid årets utgång 3 359 901 3 668 193 16 139 777 4 581 363 27 749 234 
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Forts not 22  Eget kapital 
Moderbolaget 

Aktie-  
kapital  Reservfond 

Balanserad 
vinst 

Årets 
resultat Totalt  

Belopp vid årets ingång 3 359 901 0 1 825 757 1 760 781 6 946 439 

Överföring av föregående 
års resultat 0 1 760 781 -1 760 781 0 

Utdelning -3 023 910 -3 023 910 

Årets resultat 3 000 042 3 000 042 

Belopp vid årets utgång 3 359 901 0 562 628 3 000 042 6 922 571 

I samband med att dotterbolaget Eurocon Engineering AB (f.d. Eurocon Övik AB) förvärvade Eurocon Sundsvall AB 
avtalades det att  köpeskillingen skulle betalas med 80 000 kr kontant och resterande del genom utgivande av aktier i 
Eurocon Consulting AB (publ) med totalt 5 423 723 aktier. Vad gäller 813 555 aktier så skall aktierna ges ut efter 
godkännande av ordinarie bolagsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) efter 2011 års utgång. Skulle årsstämman inte 
godkänna nödvändig nyemission så skall köpeskillingen avseende dessa aktier istället erläggas kontant, där aktierna i 
Eurocon Consulting AB (publ) ska prissättas till 1,77 kr per aktie.  

Vad gäller resterande 4 610 168 aktier så skall 50 procent av dessa aktier ges ut efter godkännande av ordinarie 
bolagsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) efter 2009 års utgång. Skulle årsstämman inte godkänna nödvändig 
nyemission så skall hela köpet återgå och äganderätten till aktierna i Eurocon Sundsvall AB återgå till säljarna. Vad 
gäller de kvarvarande 50 procent av aktierna så skall dessa ges ut efter godkännande vid ordinarie bolagsstämma efter 
2011 års utgång. Skulle årsstämman inte godkänna nödvändig nyemission så skall resterande köpeskilling istället 
erläggas kontant, varvid aktierna i Eurocon Consulting AB (publ) skall värderas till genomsnittlig börskurs veckan före 
årsstämman. 

I samband med att dotterbolaget Eurocon Engineering AB (f.d. Eurocon Övik AB) förvärvade I.L.D Industrial Delivery 
AB avtalades det att halva köpeskillingen ska betalas genom en nyemission av 134 180 st aktier i Eurocon Consulting 
AB. Nyemissionen är planerad till efter årsstämman år 2010. 

 
 

Not 23  Avsättningar 
               Koncernen                      Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Skatt  - uppskjuten skatt 1 309 163 1 248 798 0 0 

Summa avsättningar   1 309 163 1 248 798 0 0 
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Not 24  Förfallotid skulder 
Koncernen 

Förfaller till betalning 

Skuld   
Skuld per  

2009-12-31 
Inom 
ett år 

Mellan ett till 
fem år 

Senare än 
fem år 

Skulder till kreditinstitut 500 000 0 0 0 

Summa   500 000 0 0 0 

Avser ett s.k. royaltylån där fast amorteringsplan saknas. Återbetalning görs istället i form av royalty 
på eventuell försäljning av produkter kopplade till lånet. 

Not 25 Fakturerade men ej upparbetade 
intäkter 

               Koncernen                      Moderbolaget 
2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 

Delfakturerade pågående projekt 7 271 905 73 671 827 0 0 

Upparbetade projektintäkter   -872 223 -53 992 316 0 0 

Summa 6 399 682 19 679 511 0 0 

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

               Koncernen 
                     
Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Semester- och löneskuld 6 934 815 5 888 539 847 847 184 500 

Sociala avgifter 2 168 667 1 815 334 266 394 57 970 

Övriga poster 1 220 320 2 350 007 213 282 40 000 

Summa   10 323 802 10 053 880 1 327 523 282 470 

Not 27  Ställda säkerheter avseende egna 
skulder och avsättningar 

               Koncernen 
                     
Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
För egna skulder till kreditinstitut 

Företagsinteckningar 3 022 000 6 222 000 0 0 

18 000 st aktier i MoRe 0 0 0 0 

Research i Ö-vik AB 4 638 181 4 713 276 0 0 

Bankmedel 0 50 204 0 50 204 

Summa ställda säkerheter   7 660 181 10 985 480 0 50 204 
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Not 28  Ansvarsförbindelser 

               Koncernen 
                     
Moderbolaget 

2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31 
Borgensförbindelser f koncernföretag 500 000 500 000 0 0 

Länsstyrelsen 425 800 716 000 0 0 

Royaltylån, avtalad möjlig återbetalning utöver 
kreditbelopp 25 000 25 000 0 0 

Summa ansvarsförbindelser 950 800 1 241 000 0 0 

Not 29  Förvärv/försäljning av 
dotterföretag/annan verksamhet 
Förvärv av dotterföretag/andra affärsenheter 2009 2008 
Köpeskilling 6 097 095 475 000 

Andel  av köpeskilling som erlagts i form av likvida 

medel 131 000 237 500 

Kapitalstruktur i förvärvade enheter 2009 2008 
Likvida medel 4 726 134 208 145 

Materiella anläggningstillgångar 1 117 696 14 496 

Finansiella anläggningstillgångar 0 103 962 

Andra omsättningstillgångar än likvida medel 5 937 706 178 045 

Kortfristiga skulder 9 397 329 36 868 

Avyttring av dotterföretag/andra affärsenheter 2009 2008 
Köpeskilling 74 447 0 

Andel  av köpeskilling som erhållits i form av likvida 

medel 74 447 0 

Not 30  Årets förändring av likvida medel 

               Koncernen 
                     
Moderbolaget 

Delkomponenter i likvida medel 2009 2008 2009 2008 
Kassa och bank 18 492 764 27 423 318 1 962 040 306 714 

Kortfristiga placeringar 2 924 661 3 289 423 0 0 

Belopp vid årets slut   21 417 425 30 712 741 1 962 040 306 714 
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Aktieägarinformation  
 
Styrelsens förslag till utdelning  
Med hänsyn tagen till bolagets goda ekonomiska ställning föreslår styrelsen en utdelning om 
SEK/aktie 0,08 motsvarande ca MSEK 2,7 för 2009.  
Utdelningen 2008 var SEK/aktie 0,09 vilket motiverades av att ingen utdelning gavs 2007 trots 
positivt resultat 2007. 
 
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 33.599.005 fördelade på cirka 800 aktieägare. 
 
Vid årets början var aktiekursen SEK 1,10. Slutkursen den 31 december 2009 var SEK 1,68 vilket 
innebär en kursökning under året om cirka 53 procent. 
 
Insynspersoners och större aktieägares innehav, samt eventuella förändringar, redovisas nedan. 
 
 Antal aktier Förändring 

2009 
Christer Svanholm 4496650 0 
Ulf Rask 4294650 -202000 
Lars Norehall 4496650 0 
Harry Forsgren 4332321 -164 329 
Ronald Andersson 4496650 0 
Lars Arnerlöf 1588800 0 
Mikael Lindqvist 1200050 0 
Peter Johansson 40000 0 
Ylva Larsson 2000 -30000 
Anita Sjöström 2000 0 
Lennart Westberg 0 0 
Marie Berglund 0 0 
Oscar Jacobsson 20000 0 
Hans Wiberg  0 -60000 
Johan Westman 0 0 

 

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 revisorer. 
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 
balansräkningar, ansvarsfrihet för styrelsen samt utdelning. 
Styrelse väljs på ett år och revisor på fyra år i enlighet med bolagets bolagsordning. Kommande 
årsstämma äger rum i Örnsköldsvik den 28 april 2010. 
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Styrelse 
I samband med årsstämman 2009 omvaldes Lennart Westberg till ordförande, Marie Berglund, Ulf 
Rask, Lars Arnerlöf 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.  
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

Lennart Westberg 

Styrelseordförande samt 

ordförande i ersättningsutskottet. 

Titel: VD Botniabanan AB, 

Civilekonom. 

Född: 1949, Invald 2007. 

Aktier: 0 

Christer Svanholm 

Ledamot och vice ordförande 

Titel: Avdelningschef Process 

Eurocon, Civilingenjör 

Född: 1953, VD under 2007 

invald 2007. 

Aktier: 4 496 650 

Marie Berglund 

Ledamot samt ledamot i 

ersättningsutskottet 

Titel: Miljöchef Botniabanan AB, 

M Sc i Biologi 

Född: 1958, Invald 2007. 

Aktier: 0 

Ulf Rask 

Ledamot 

Titel: Uppdragsledare Eurocon, 

Civilingenjör 

Född: 1958, Invald 2007. 

Aktier: 4 294 650 

 

Lars Arnerlöf 

Ledamot 

Titel: Uppdragsledare Eurocon, 

Gymnasieingenjör 

Född: 1964. Invald 2007. 

Aktier: 1 588 800 
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Årsstämma 
Årsstämma för 2010 hålls onsdagen den 28 april 2010 klockan 18:00 i BRUX Konferenscenter, 
Hörneborgsvägen, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00. 
 

Rätt att delta 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken 
senast tisdagen den 20 april 2010, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 23 
april 2010  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 telefon 060-677802, via e-post 
ylva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, 
Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, 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 får inte 
vara äldre än ett år och 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. 
 
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 2010   23 april 
Årsstämma 2010   28 april 
Delårsrapport januari-juni 2010  27 augusti 
Delårsrapport januari-september 2010  29 oktober 
Bokslutskommuniké 2010   28 februari 2011 
 
Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Eurocon Consulting AB, Box 279, 89126  
Örnsköldsvik, tel 0660-29 56 00 eller hämtas på bolagets hemsida, www.eurocon.se  
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Bolagsstyrningsrapport år 2009 
Eurocon Consulting AB är sedan december 2007 noterat på 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. Avvikelser från efterlevnaden av 
Svensk kod för bolagsstyrning redovisas i förekommande fall i tabellform på sidan 4 och 5 i 
Bolagsstyrningsrapporten. Avvikelserna beror främst på bolagets storlek och ägarförhållanden.  
 
Styrningen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Bolagets revisorer, som 
utses av bolagsstämman, granskar redovisningen och styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av bolaget. Valberedningen bereder förslag till bolagsstämman inför bland annat val och 
arvodering av styrelse och revisorer. Den följande rapporten sammanfattar bolagsstyrningen under 
2009 och innehåller även en rapport om den interna kontrollen.  
 
Bolagsstämma 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) 
väljs styrelse och i förekommande fall revisorer, fastställs arvoden och fastställs resultat- och 
balansräkning. Den avhandlar även övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt 
aktiebolagslagen och bolagsordningen.  
 
Årsstämma hölls den 22 april 2009 i Brux lokaler i Örnsköldsvik. Kallelse med bl. a. datum och ort för 
årsstämman offentliggjordes den 20 mars 2008. 
 
Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter välja; Lennart Westberg, Lars Arnerlöf, Marie 
Berglund, Ulf Rask och Christer Svanholm. Lennart Westberg omvaldes till styrelsens ordförande. 
 
Stämman beslutade vidare: 
 

• att i enlighet med styrelsens förslag dela ut SEK/aktie 0,09 för verksamhetsåret 2008.  
• att som revisor välja Ernst & Young AB, med Bengt Söderström som huvudansvarig revisor, 

för tiden till och med årsstämman 2012.  
• att valberedningen fram till nästa årsstämma ska bestå av styrelsens ordförande Lennart 

Westberg samt Christer Svanholm som representant för de större aktieägarna. 
• att arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att ett arvode 

motsvarande ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något 
bolag som ingår i Euroconkoncernen. För revisorer beslutades att ersättning skall utgå enligt 
godkänd räkning. 

• att anta ny bolagsordning. 
 
Protokoll från årsstämman finns publicerat på bolagets hemsida, www.eurocon.se, under mappen IR. 
 
Valberedning inför årsstämma 2010 

Valberedningen, som består av styrelseordförande och en representant för de större aktieägarna, har 
träffats vid ett flertal tillfällen under året. Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 
offentliggörs den 19 mars 2010 i samband med kallelse till årsstämman. Förslaget innebär att samtliga 
ledamöter i styrelsen omväljs. 
 
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är styrelsens ordförande, Lennart Westberg, oberoende såväl till 
bolagsledning som till större aktieägare. Valberedningens andre ledamot, Christer Svanholm, är dock 
att betrakta som beroende eftersom han dels är stor aktieägare och dels verksamhetsansvarig inom en 
av dotterbolagets enheter, se sidan 44. 
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Styrelsen och dess arbete under 2009 

Styrelsen bestod efter årsstämman 2009 av fem ledamöter, se sid 38, VD närvarar alltid som 
föredragande vid styrelsens möten och, vid behov, kallas övrig personal från bolaget in som 
föredragande vid mötena. VD:s chefssekreterare 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 
årsstämman. Under 2009 skedde detta 2009-04-21 d.v.s. direkt efter årsstämman.  
 
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. 
 
Under november 2009 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. Av utvärderingen 
framgick att styrelsen i sin nuvarande sammansättning bedömdes täcka bolagets behov av kompetens 
och erfarenhet. Styrelsens uppfattning var att rutinerna kring detta arbete utvecklats väsentligt och att 
styrelsen kunnat arbeta effektivt och fokuserat på affärsverksamheten.  
 
Under 2009 har styrelsen haft ett konstituerande möte, sex ordinarie styrelsemöten samt två extra 
styrelsemöte. Vid styrelsemötena har behandlats frågor i enlighet med styrelsens arbetsordning. Vid 
extra styrelsemöten har specifikt behandlats förberedelser inför bolagsstämma, Svensk kod för 
bolagsstyrning, risker och strategier för bolaget samt tillväxtplaner. 
 
Årsredovisningar, delårsrapporter, samt årets bolagsstyrnings- och internkontrollrapport finns 
publicerade på bolagets hemsida. 
 
 
Eurocon Consulting ABs styrelse 
 
Namn Invald  Mötesnärvaro  Ersättning  Oberoende  
Lennart Westberg 2007 9/9 3 prisbasbelopp Ja 
Lars Arnerlöf 2007 8/9 - Nej 
Marie Berglund 2007 9/9 1,5 prisbasbelopp Ja 
Ulf Rask 2007 6/9 - Nej 
Christer Svanholm 2007 9/9 - Nej 
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Presentation av styrelseledamöter 

Lennart Westberg  
Styrelseordförande samt ordförande i ersättningsutskottet. 
VD Botniabanan AB. 
Civilekonom. 
Född 1949. Invald 2007. 
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Banverkets projektstyrelse för Citybanan. 
Inga innehav av aktier i bolaget. Anses som oberoende. 
 
Lars Arnerlöf 
Ledamot 
Uppdragsledare Eurocon 
Gymnasieingenjör 
Född 1964. Invald 2007. 
Inga övriga styrelseuppdrag.  
Innehar 1 588 800 aktier i bolaget. Anses som beroende. 
 
Marie Berglund 
Ledamot samt ledamot i ersättningsutskottet 
Miljöchef Botniabanan AB. 
M Sc i Biologi 
Född 1958. Invald 2007. 
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Boliden AB, Skogsstyrelsen, Vattendelegationen för Bottenhavets 
vattendistrikt, Björn Carlssons Östersjöstiftelse Baltic 2020, Svenska Världsnaturfonden WWF, och 
Modo Hockey inkl Arenabolaget AB. 
Inga innehav av aktier i bolaget. Anses som oberoende. 
 
Ulf Rask 
Ledamot 
Uppdragsledare Eurocon 
Civilingenjör 
Född 1958. Invald 2007. 
Ledamot i SPIN (Stiftelsen Processteknikutveckling i Norr). 
Innehar 4 294 650 aktier i bolaget. Anses som beroende. 
 
Christer Svanholm 
Ledamot och vice ordförande 
Avdelningschef Process Eurocon 
Civilingenjör 
Född 1953. VD under 2007. Invald 2007. 
Ordförande i Eurocon Analyzer AB samt ledamot i MoRe Research AB, Tvillingsta AB och Nordea i 
Örnsköldsvik. 
Innehar 4 496 650 aktier i bolaget. Anses som beroende. 
 
Revisorer  

Efter rekommendation från valberedningen valde bolagsstämman 2008 att utse Ernst & Young AB, 
med Bengt Söderström som huvudansvarig revisor, för tiden till och med årsstämman 2012.  
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Bolagsledning 

Styrelsen fastställer varje år ”Instruktion för Verkställande direktör” som syftar till att klargöra VD:s 
ansvar och befogenheter samt gränssnitt mot styrelsen. Bolagets ledning utgörs av VD. 
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningsh avare 

Ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av en 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 30 procent av den fasta årslönen. 
 
Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen. Den rörliga lönen är inte 
pensionsgrundande. 
 
Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m. till verkställande 
direktören.  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen 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 har bolaget, noterat på Aktietorget, 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  
2.3 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, 
varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av 
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Verkställande direktören eller annan person från 
bolagsledningen ska inte vara ledamot av 
valberedningen. 

Valberedningen 
består av två 
ledamöter. En av 
ledamöterna ingår i 
bolagets 
ledningsgrupp. 

Med tanke på bolagets 
storlek (nettoomsättning 
om ca MSEK 140, 2008) 
och ägarförhållanden 
bedöms det som rimligt 
att valberedningen består 
av två ledamöter där 
ordförande är oberoende 
i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen 
medan den andre 
ledamoten representerar 
de större aktieägarna. 

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.  
 

Valberedningens 
båda ledamöter ingår 
i bolagets styrelse. 
Styrelsens ordförande 
är även ordförande i 
valberedningen. 

Se ovan 

4.4 Majoriteten av de bolagsstämmovalda 
styrelseledamöterna ska vara oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Minst två av dessa ska även vara oberoende i 
förhållande till bolagets större aktieägare. Den 
som nomineras till styrelseledamot ska förse 
valberedningen med erforderligt underlag för 
bedömning av eventuell beroendeställning i ovan 
angivna avseenden.  
 

Tre av fem ledamöter 
arbetar i bolaget och 
är även stora 
aktieägare.  
 

Se ovan.  

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 av 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 en av 
ledamöterna ingår i 
bolagets 
ledningsgrupp. 

Se ovan. 

11.3 Bolaget ska på sin webbplats ha en särskild 
avdelning för bolagsstyrningsfrågor mm 

Denna regel har ej 
tillämpats under 
förevarande år. 

Regeln kommer att 
tillämpas fr.o.m. 
kommande år. 
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Intern kontroll - styrelsens rapport för år 2009 
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 

Bolagets interna kontroll har sin utgångspunkt i bolagets uppdrag. 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. 
 
För att upprätthålla den interna kontrollen konkretiseras uppdragen i projektplaner. 
I projektplanen återfinns handlingsplaner för månadsvis uppföljning av tidsplan och kostnadsram. 
Detta gäller i första hand uppdrag till ett fast kontraktspris. 
Bolaget tillämpar också dokumenterad kommunikations-, arbetsmiljö- och miljöpolicy och har en 
jämställdhetsplan. I kontrollmiljön ingår också inköps- och finansieringspolicy 
 
Risker   

Eurocon Consulting AB bedriver i huvudsak konsultverksamhet; en verksamhet som innebär ett visst 
mått av risktagande. De huvudsakliga affärsriskerna 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. Eurocon Consulting AB fokuserar därför på en löpande 
riskbedömning.  
 
Andelen uppdrag till fast kontraktspris är låg, om än ökande. Vi har under året stärkt våra rutiner 
avseende intern uppföljning av denna typ av uppdrag. 
 
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. 
 
Information och kommunikation 

Bolagets informations- och kommunikationsvägar, till den del de omfattar intern kontroll avseende 
den finansiella rapporteringen, bedöms ändamålsenliga och kända samt möjliggör rapportering och 
återkoppling till ledning, styrelse och ägare. 
 
Uppföljning 

För uppföljning av den interna kontrollen och utvärdering av efterlevnaden av mål, strategier, 
handlingsplaner och rutiner genomförs systematisk kontroll av bolagets uppdrag. Dessa genomförs av 
personer från bolagets ledningsgrupp. Eventuella brister noteras och vidtagna åtgärder följs upp. Fyra 
gånger per år genomför styrelsen en noggrann genomgång av verksamheten. Styrelsen träffar två 
gånger per år de externa revisorerna för avrapportering av den externa revisionen.  
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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.  
 
 

 
 
 
 


