Rapport från årsstämman den 21 april 2016
Årsstämma har hållits i Euroforest AB (publ) den 21 april i Linköping. Årsredovisningen för
Euroforest AB (publ) lades fram och visade en omsättning på 5 970 tkr och ett resultat på
– 3 104 tkr före skatt. Balansomslutningen uppgick per den 31 december 2015 till 269 432 kkr.
Bolaget redovisade en skattekostnad i Litauen på 1 479 tkr som genom omprövning av
skatteverket i Sverige förväntas återfås helt eller delvis under 2016. Valutadifferensen i
balansräkningen uppgår vid årsskiftet till – 1 573 tkr.
Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören och gjorde en
anmärkning om att Euroforest AB (publ) under 2015 inlämnat momsdeklaration för sent.
Årsredovisningen finns publicerad i sin helhet på www.euroforest.se
Stämman godkände årsredovisningen för 2015 och beviljade styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade om att ingen utdelning för
2015 ska ske. Stämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter samt beslutade
om att intill nästa årsstämma ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission.
Förvaltarens kommentar
Det negativa resultatet låg i linje med vad som förväntades med anledning av de i jämförelse
med budget låga avverkningsvolymer som såldes under 2015. Minskningen av
virkesförsäljningen gjordes medvetet med anledning av sjunkande virkespriser. Det som
sticker ut lite är den extra skattekostnad som uppstått i Litauen och som nu omprövas i
Sverige. Bolaget när emellertid en god förhoppning om att kunna återfå merparten av denna
kostnad under 2016. Revisorerna anmärkning angående försenad momsdeklaration noteras
med allvar, bakomliggande orsak var en fråga om arbetsfördelning och är numera åtgärdad.
Framåtriktad information
Rapport för Q1 presenterades vilken också publicerats på bolagets hemsida. Utöver den
information som återges i rapporten för Q1 informerades även om att vid en lyckosam
försäljning av bolagets skogstillgångar i Estland och Lettland avser styrelsen föreslå att
merparten av försäljningslikviden delas ut. Det skulle i så fall innebära en utdelning per B-aktie
på ca 15 kr.
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