
 

 
Ecoclime Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina, huvudkontor i Umeå och produkt och 
säljkontor i Arvika är ett miljöteknologiföretag specialiserat på system, produkter och 
installationer för bättre inomhuskomfort som är energi- och kostnadseffektivare.  Med lägre 
energiförbrukning, dragfri och ren komfortventilation (värme/kyla), lägsta bygghöjd och vikt, 
diskret design, installationsflexibilitet, inga underhållskostnader, 10 års produktgaranti, erbjuder 
Ecoclime den mest miljö-, fastighets- och hyresgästvänliga klimatlösningen för inomhuskomfort. 
Bolaget är noterat på Aktietorget. 
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HALVÅRSSRAPPORT FÖR 

ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) 

JANUARI – JUNI 2015 

 

Accelererad tillväxt 

 

 

Andra kvartalet: april-juni 

 Installation av ROT-projekt med komfortpaneler, ventilation och rumsstyrning första 

etappen av HSB;s kundcenter i Umeå genomförd 

 Gångaren projekt C/Securitas 10 000 m2 slutbesiktad, återigen med omdömet ”världens 

bästa uppmätta komfortvärden” 

 Digitalt koncept baserat på ”Internet of things” för styrning och fastighetsautomation med 

Ecoclimes rumskomfortenheter 

 En vidareförädlad komfortpanel som öppnar nya applikationsområden för produkterna har 

tagits fram för produktionsstart 

 Omsättning 2 230 (879) TSEK  
 Resultat efter finansnetto 72 (-676) TSEK  

 
Första halvåret: januari-juni*) 

 Omsättning 4 823 (879) TSEK  

 Resultat efter finansnetto 169 (-723) TSEK  
*) Första halvåret avser även punkter som inte beskrivs ovan för perioden april-juni. 

 

 

Kommentarer från VD 

Andra kvartalet har utvecklats som planerat med en accelererad tillväxt under första 
halvåret. En rad tester av olika egenskaper hos produkterna för nya marknader och 
applikationsområden har genomförts under kvartalet. Dessa har resulterat i 
produktionsstart av en ny och vidareförädlad komfortpanelprodukt, under augusti 2015.  
ROT-marknaden visar fortsatt ökande efterfrågan för fastigheter byggda under -50, -60- 
och -70-talen. Behoven av ökad densitet (fler personer) i kontoren med mer komfortkyla är 
ett av huvudkraven i ROT-projekten. Där Ecoclimes lösningar är de mest kostnads-, klimat- 
och komforteffektiva för fastighetsägare, hyresgäster med stora energisparmöjligheter. 
En allt hetare fråga är det digitala området ”Internet of things”. Ecoclimes produkter har 
unika egenskaper att förändra automationen av fastigheter till nytta för hyresgäster och 
fastighetsägare, som även minskar den CO2-baserade termiska energiförbrukningen. 
Därför kommer ett digitalt koncept att tas fram under hösten 2015. 
 

 

 



Intäkter och resultat: 

Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 230 TSEK (879 TSEK) och första halvåret till 4 823 

TSEK (879 TSEK) och är i huvudsak baserat på installationer av komfortsystemlösningar. 

Resultatet för andra kvartalet uppgick till 72 TSEK (-676 TSEK) första halvåret uppgick till  

169 TSEK (-723 TSEK) före skatt.   

Tillväxten under första halvåret 2015, jämfört med samma period 2014, är ca 550 % på 

intäktssidan och en förändring på resultatsidan från ett EBT underskott om -83% till ett positivt 

resultat om 3%.  

 
HSB;s kundcenter sänker installationskostnaderna 

I Umeå har Ecoclime tillsammans med WSP projekterat och installerat en extremt 

kostnadseffektiv ROT-lösning för inomhuskomfort, där det gamla ventilationssystemet har kunnat 

nyttjas utan ombyggnad. Mer än dubbelt så många kontorsarbetsplatser mot tidigare har 

möjliggjorts, tack vare Ecoclimes kylpaneler med förbättrad komfortstandard, utan kallras, drag 

oljud komplicerad elektronik och kostnadskrävande luftstyrningslösningar och utan krav på mera 

luftflöden med större ventilationstrummor och dyra spjäll- och kylbaffelinstallationer. 

 

Internet of things 

ETX-teknologin med Ecoclimes komfortpaneler är helt unik då den baseras på helt andra 

fysikaliska egenskaper för att transportera energi, än konkurrerande komfortsystem. Där mindre 

än 0,1% av arean i Ecoclimes lösning krävs för att transportera energin till användarens 

rumsenhet. Den här egenskapen öppnar en helt ny värld av applikationsmöjligheter för att 

kontrollera och styra rumskomfort och energiförbrukning i enskilda rum och fastigheter med olika 

internetbaserade applikationer. Ecoclime ska under hösten 2015 ta fram ett ”Internet of things”-

koncept att erbjuda marknaden med start 2016. Det kommer att ge Ecoclime ytterligare en unik 

position med en komplett komfortlösning som adderar en rad nya applikationer till Ecoclimes 

ETX-teknologi och komfortpaneler, till nytta för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet. 

 

Installationsorganisation 

Ett arbete har inletts med en erfaren projektledare i Stockholmsregionen, vars uppgift nu är att 

successivt etablera en regional installationsorganisation i Stockholmsområdet. Det betyder att 

Ecoclimes installationstekniker kan ägna mer tid åt utbildning av installatörer, projektering, 

besiktningar av utförda installationer samt nya ROT-projekt där man nu kan sprida den kunskap 

och erfarenhet som byggts upp under de första etableringsåren, vidare till nya installatörer. 

 

Vidareförädlad panelprodukt 

Den vidareförädlade komfortpanel som tagits fram under våren och sommaren består av ett 

material som löser många av de problem som råder inom ROT-sektorn, där omfattande ROT-

investeringar planeras de kommande åren. Projektet drivs under medfinansiering av Länsstyrelsen 

i Västerbotten. Där produktionsstart av den första produktvarianten planeras ske under augusti 

månad. 

 

Tischelmansystem det optimala 

Vid den senaste installationen under våren i Gångaren projektet hus C, utfördes 
rörinstallationen för komfortkylan med ett s k Tichelmansystem. Det betyder att alla 
rum/produkter har lika långt till cirkulationspumpen, vilket gör att behovet av 
reglerventiler försvinner. Det ger en avsevärt lugnare, mer lättstyrd och flexiblare 
installation av kylpanelerna. Efterföljande mätningar i samband med besiktning visar 
mycket stabila styregenskaper för flödena i systemet. 
  



Finansiella rapporter 
Resultatrapport - Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)         

  
3 mån 6 mån 

  April - Juni Januari-Juni 

SEK 2015 2014 2015 2014 

Intäkter       

Nettoomsättning 1 839 060 665 766 4 431 877 665 765 

Övriga intäkter 391 431 212 899 391 431 212 899 

 2 230 491 878 665 4 823 308 878 664 

Kostnader       

Varuinköp och övriga externa kostnader -1 922 338 -1 137 742 -4 196 542 -1 183 586 

Personalkostnader -230 931 -413 964 -446 660 -413 964 

Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar -3 794 -2 312 -6 984 -2 312 

Rörelseresultat (EBIT) 73 428 -675 354 173 122 -721 199 

       

Finansiella poster -1 512 -723 -4 210 -1 380 

Resultat efter finansiella poster (EBT) 71 916 -676 078 168 912 -722 580 

       

Skatt 0 0 0 0 

       

Periodens nettoresultat 71 916 -676 078 168 912 -722 580 

       

Antal utestående aktier 6 492 537 6 492 537 6 492 537 6 492 537 

Resultat, kr/aktie 0,01 -0,10 0,03 -0,11 

Eget kapital, kr/aktie 1,34 1,28 1,34 1,28 

     
Balansräkning - Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)       

 

SEK 30 juni 30 juni 31 december   

  2015 2014 2014  

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 7 501 996 2 061 979 6 611 015  

      

Omsättningstillgångar      

Varulager 196 214 1 245 125 646 722  

Kortfristiga fordringar 2 233 888 3 888 954 2 178 624  

Kassa och bank 908 241 2 872 186 622 799  

Totalt Omsättningstillgångar 3 338 343 8 006 265 3 748 145  

      

Totalt Tillgångar 10 840 338 10 068 245 10 359 160  

      

Eget Kapital och Skulder      

Eget Kapital 8 710 219 8 294 510 8 541 307  

Kortfristiga skulder 2 130 120 1 773 734 1 817 853  

Totalt Eget Kapital och Skulder 10 840 338 10 068 245 10 359 160  

varav räntebärande skulder 0 0 0  

 



 
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)           
  

3 mån 6 mån 12 mån  

Eget kapitalförändring April - Juni Januari - Juni 
Januari –  
December 

2015 2014 2015 2014 2014 

Eget kapital vid periodens början 8 638 303 8 974 662 8 541 307 6 318 205 6 318 205 

Nyemission/registrering Bolagsverket 0 0 0 -6 919 166 -6 919 166 

Emissionskostnader 0 -4 074 0 -232 693 -232 693 

Överkursfond 0 0 0 9 850 744 9 850 744 

Periodens nettoresultat 71 916 -676 078 168 912 -722 580 -475 783 

Eget kapital vid periodens slut 8 710 219 8 294 510 8 710 219 8 294 510 8 541 307 

      

Antal utestående aktier 6 492 537 6 492 537 6 492 537 6 492 537 6 492 537 

Antal aktier vid nyttjat bemyndigande 7 992 537 7 992 537 7 992 537 7 992 537 7 992 537 

Resultat, kr/per aktie 0,01 -0,10 0,03 -0,11 -0,07 

Resultat, kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande 0,01 -0,08 0,02 -0,09 -0,06 

Eget kapital, kr/per aktie 1,34 1,28 1,34 1,28 1,32 
 
 
      

Redovisningsprinciper  

Denna kvartalsredogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste 

årsredovisningen.  

 

Granskning 

Halvårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.  

 

Kommande rapporter 

Kvartalsredogörelse nio månader: 12 november 2015 

Halvårsrapport, andra halvåret, och bokslutskommuniké 2015: 18 februari 2016 

 

 

Vilhelmina 20 augusti 2015 

 

Lennart Olofsson, VD 


