
  

Analysguiden 

27 augusti 2020 

 

1 

 

UPPDRAGSANALYS 

Bättre kvartal än befarat – 

rabattvärdering består 

Vänder resultattrenden 

Eurocon redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 2020 på 

65,5 miljoner kronor, jämfört med 68,6 miljoner kronor för andra 

kvartalet 2019. Det ger en minskning på 4,5 procent. Vi observerar 

dock en vändning i resultattrenden, där bolagets rörelseresultat ökar 

till 6,6 miljoner kronor, från 2,8 miljoner kronor samma period 

föregående år. Bolaget är med det resultatet över sitt långsiktiga mål 

om en rörelsemarginal på 10 procent, men värt att notera är att 

Eurocon erhållit statliga stöd relaterade till korttidspermitteringar 

motsvarande 2,5 miljoner kronor, vilket driver upp resultatet.  

Avvaktande marknad till följd av Covid-19 

Covid-19 har försvårat avsevärt för Eurocon som är väldigt beroende 

av ett positivt marknadssentiment och en investeringsvilja i 

ekonomin. Coronapandemin har resulterat i att bolaget haft svårt att 

hitta nya projekt, samt att visa uppdrag skjutits framåt i tiden eller 

avslutats. Det är svårt att sia i när efterfrågan kommer tillbaka. Vi 

noterar emellertid att bolagsledningen ser positivt på möjligheten att 

något av de uppskjutna projekten skall komma igång under tredje 

kvartalet 2020.  

Fokus på lönsamhet över tillväxt 

I analysen för första kvartalet 2020 drev vi tesen om att Eurocon 

skulle ha ett tydligare fokus mot lönsamhet snarare än tillväxt de 

kommande kvartalen. Så har också skett. Fler åtgärder har 

genomförts för att stärka lönsamheten ytterligare. Bland annat har tre 

medarbetare sagts upp och flertalet korttidspermitterats. Vår tro är 

att Eurocon fortsatt kommer att prioritera lönsamhet så länge 

osäkerheten från Covid-19 kvarstår, men att bolaget successivt 

kommer att satsa på tillväxt i takt med att efterfrågan i marknaden 

närmar sig det normala.  

Bolaget köpvärt 

Eurocon har av allt att döma stått starkare genom coronakrisen än 

väntat. Fokuseringen på lönsamhet har gett bra utslag, utan att för 

den delen straffa försäljningen för mycket. Återhämtningen ser ut att 

gå snabbare än väntat och vi höjer våra estimat för försäljningen och 

lönsamheten. Bolaget ser relativt billigt ut jämfört med konkurrenter 

och vi ser ett motiverat värde på 4,7–4,9 kronor per aktie.  
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kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 253 261 251 261

EBITDA 22 17 20 26

Rörelseres. (ebit) 17,9 4,6 10 16

Resultat f. skatt 24 5,8 10 16

Nettoresultat 19 4,4 7 12

Vinst per aktie 0,44 kr 0,10 kr 0,16 kr 0,28 kr

Utd. per aktie 0,35 kr 0,35 kr 0,00 kr 0,35 kr

Omsättningstillväxt 6,7% 3,3% -4,0% 4,0%

Rörelsemarginal 7,1% 1,8% 4,0% 6,1%

P/e-tal 10,3 44,6 28,0 16,4

EV/ebit 11,5 44,8 20,6 12,9

EV/omsättning 0,82 0,79 0,82 0,79

Direktavkastning 7,8% 7,8% 0,0% 7,8%

http://www.eurocon.se/
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Investeringstes 

Hållbar affär lockar 

Eurocons affärsidé fokuserar på hållbarhet och genomsyras av ett 

effektivare nyttjande av naturresurser. Samhällstrenden är tydlig och 

skapar ett ökat behov av Eurocons lösningar. Bland annat har den 

statliga energikommissionen en målsättning om att halvera använd-

ningen till 2030. Vidare sjösatte europeiska skogsnäringen en gemen-

sam bioekonomisk forskningsagenda under november 2019 som 

ligger i linje med Eurocons verksamhet. Dessa trender mot ett effek-

tivare resursutnyttjande bäddar för en långsiktig, hållbar tillväxt för 

bolaget. 

Stark historik 

Sedan 2004 har Eurocon aldrig redovisat förlust på helårsbasis och 

konsultbolaget har också haft en tendens att återhämta sig snabbt 

efter ekonomiska kriser. Bolaget redovisade bland annat en rörelse-

marginal under 2007 och 2008 på 4,4 respektive 7,0 procent. Även 

försäljningen uppvisar liknande tendenser. Under finanskrisen mins-

kade försäljningen med drygt 20 procent för att snabbt åter-hämta sig 

de kommande två åren. Historiskt har konjunktursdippar skapat bra 

köplägen i Eurocon och vi tror inte att denna gång är ett undantags-

fall.  

Minskat beroende av storkunder 

Eurocons verksamhet har under perioder varit beroende av större 

enskilda projekt. Som ett resultat av detta har både försäljning och 

lönsamhet haft en tendens att straffas då större projekt avslutas. På 

sikt bör beroendet av enskilda större kunder minska. Det är också en 

trend som syns i bolaget, där den största enskilda kunden under 2018 

motsvarade 33 procent av den totala försäljningen. Det kan jämföras 

med dagens förutsättningar, där ingen kund utgör mer än 10 procent 

av bolagets samlade försäljning. Det minskade storkundsberoendet 

ökar stabiliteten i Eurocons affär över tid och minskar volatiliteten i 

bolagets intjäning.   

Värderas försiktigt 

Ställt mot en grupp konkurrenter ser Eurocon relativt lågt värderat 

ut. Sett som ett genomsnitt över de senaste tio åren har Eurocon 

levererat en rörelsemarginal på cirka 7,7 procent, vilket är i linje med 

eller högre än konkurrenterna. Idag värderas koncernen något lägre 

än norska Multiconsult med en EV/sales-multipel på 0,8. Eurocons 

försäljning värderas också betydligt lägre än ÅF Pöyry och Sweco. 

Baserat på den starka historiken är vår bild att bolagets värdering 

snarare bör ligga närmre ÅF Pöyry och Sweco och att värderingsgapet 

bör minska på sikt. Bolaget ser därför ut att värderas försiktigt av 

marknaden  

Stark historik  
Omsättning, Mkr (vänster) & rörelsemarginal (höger)  

 

Källa: Bolaget 

Relativt lågt värderat i sektorn 
EBIT-marginal, 10 års snitt och EV/Sales 

 

Källa: Bolagen, Analysguiden 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

50

100

150

200

250

300

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

Eurocon

SwecoÅF Pöyry

Multiconsult

5%

6%

7%

8%

9%

10%

  0,5   1,0   1,5   2,0   2,5   3,0   3,5   4,0



Eurocon Consulting  

 

 

Analysguiden 

27 augusti 2020 

 

3 

 

Utfall och prognoser 

Eurocon har fortsatta svårigheter med en sval marknad och låg 

investeringsvilja inom industrin. Till följd av detta justerade vi ned 

våra estimat i analysen av första kvartalet 2020. Vi kommenterade 

också att bolaget till stor sannolikhet kommer att prioritera lön-

samhet över tillväxt, vilket också skett. Eurocons försäljning på 65,5 

miljoner kronor kommer in klart bättre än våra förväntningar på 60 

miljoner kronor. Effekterna på lönsamheten har varit större än 

väntat. Justerat för engångsposter relaterat till statliga stöd landar 

Eurocons rörelsemarginal på starka 6,2 procent, jämfört med våra 

estimat på 2,5 procent.  

Positivare syn på tillväxtmöjligheterna 

Effekterna från den, till följd av Covid-19, svagare marknaden har 

varit mindre än vad vi räknat med. En viss osäkerhet gällande 

marknadslägets utveckling kvarstår, men vi ser svagt positivt på 

framtiden. Bland annat kommenterar bolagsledningen att det finns 

planer på nya projekt hos kunderna, men att det är svårt att bedöma 

när dessa kommer att påbörjas. Vidare finns möjligheten att något 

eller några av de tidigare uppskjutna projekten kan dra igång igen 

under andra halvåret 2020. Sammantaget är vi mer positivt inställda 

än tidigare och vår tro är återhämtningen från coronakrisen kommer 

gå snabbare än vi initialt räknat med. Vi höjer därför våra 

försäljningsprognoser på kort sikt något. Bedömningen kvarstår att 

Eurocon kommer att vända den negativa tillväxttrenden under 2021.  

Utrymme för ytterligare lönsamhetsförbättring 

Omställningen från tillväxt till lönsamhet har gått snabbare och gett 

starkare effekt än vad vi väntat oss. Eurocon har framförallt arbetat 

med åtgärder på personalsidan och tre medarbetare har sagts upp 

under kvartalet. Det syns också i siffrorna, där lönsamhets-

förbättringen framförallt drivits av minskade personalkostnader. 

Bolaget har fortsatt en till synes låg beläggning på konsulterna, med 

minskad medelintäkt per anställd. Om efterfrågan kommer igång 

under andra halvåret 2020 kan vi se ytterligare utväxling i lönsam-

heten redan i år. Vår bedömning är att osäkerheten relaterad till 

Covid-19 har minskat avsevärt och vi höjer därför våra lönsamhets-

prognoser. På längre sikt ser vi en rörelsemarginal på omkring 9 

procent.  

 

 

 

 

Lönsamhetsförbättring att vänta 
Prognoser och nyckeltal, siffror i Mkr 

 

 

Medelantal anställda 
Svagt negativ trend i antalet anställda till följd av Covid-19 

 

Källa: Bolaget 

Utrymme för förbättring 
Omsättning per anställd, H1, Tkr 
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Omsättning 253 261 251 261

EBITDA 22 17 20 26

Rörelseres. (ebit) 17,9 4,6 10 16

Resultat f. skatt 24 5,8 10 16

Nettoresultat 19 4,4 7 12

Vinst per aktie 0,44 kr 0,10 kr 0,16 kr 0,28 kr

Utd. per aktie 0,35 kr 0,35 kr 0,00 kr 0,35 kr

Omsättningstillväxt 6,7% 3,3% -4,0% 4,0%

Rörelsemarginal 7,1% 1,8% 4,0% 6,1%

P/e-tal 10,3 44,6 28,0 16,4

EV/ebit 11,5 44,8 20,6 12,9

EV/omsättning 0,82 0,79 0,82 0,79

Direktavkastning 7,8% 7,8% 0,0% 7,8%
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 
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