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- Nettoomsättningen ökade med 3570 % 9 855 TSEK (276 TSEK)
- Kraftig rörelseresultatförbättring i EBITDA 2 345 TSEK (22 TSEK)
- EBITDA-marginal 24 % (7 %)
- Stark ökning av försäljningen i kärnverksamheten 3 736 TSEK (20 TSEK)
- Projektsäljbolag startar i Götaland
- Likviditeten utgjorde 17 708 TSEK inkl 1 800 i checkkredit
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JANUARI - MARS
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Nettoomsättning

9 855

276

3 736

22

Övriga intäkter/Aktiverat arbete

1 970

2 208

710

795

Totalt intäkter

11 825

2 483

4 446

817

EBITDA

2 345

20

1 988

9

EBIT

742

-5

1 761

5

EBT

656

-29

1 680

-7

17 708

4 663

11 268

4 026

1 800

1 400

1 000

1 000

17 540 836

10 775 870

17 540 836

10 775 870

EBT Resultat, kr/aktie

0,04

0,00

0,10

0,00

Eget kapital, kr/aktie

3,96

2,57

3,91

2,57

Tillgängliga likvida medel, inkl.
krediter
(varav outnytjad checkkredit)
Antal aktier

Kommentarer nyckeltal
EBITDA resultatet för perioden är starkt med en marginal om 24 % av nettoomsättningen där moderbolaget uppnått en
EBITDA-marginal om 53 %. I ventilationsverksamheten är det normalt att första kvartalet är svagare, något som kommer
att förbättras under resten av året som resultat av en stark orderingång i Flexibel Luftbehandling under första kvartalet
och förvärvet av SDC-Automation. Rörelseresultatets relativt låga marginal baseras på en av styrelsen beslutad offensiv
avskrivningspolicy där en stark balansräkning och likvida tillgångar är prioriterade framför höga EBIT-marginaler. Ett medvetet
val för att minimera riskerna inom ramen för den accelererade tillväxtstrategin.

Viktigare händelser första kvartalet: januari-mars
• Pilotinstallationer i samarbete med Stockholm Exergi startar
• Aktieägaravtal tecknas med Power Heat Piping om gemensamt (50/50) projektsäljbolag
• Flera nya miljonorder av ventilationssystem till Flexibel Luftbehandling
• Order av komfort- och klimatsystem vid huvudkontoret hos en av Sveriges största banker
• Framgångsrik driftsättning av Evertherm-installation hos Norrtåg
• Rullande omsättningstakt på årsbasis om 40 MSEK passerades under januari
Viktigare händelser efter rapportens utgång
• Förvärv av fastighetsautomationsföretaget SDC Automation AB
• Avtal om cirkulärt energisystemprojekt omfattande 21 MSEK
• Den rullande årsomsättningstakten ökar under maj till 70 MSEK
• Analysguiden inleder analyser av Ecoclime
• Nyemission genom nyttjande av teckningsoptioner tillför bolaget 4,7 MSEK
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KOMMENTAR FRÅN VD
Första kvartalet 2018 har utvecklats positivt enligt de accelererade tillväxtplanerna:
•

ökad orderingång i ventilationsverksamheten för Flexibel Luftbehandling,

•

förhandlingar om nya förvärv som resulterade i förvärvet av SDC Automation den 1 maj och etablering av
kärnverksamheten i Mälardalen

•

genomförande av samarbetet med Stockholm Exergi

•

start av det nya samägda (50%) projektsäljbolaget i Ecoclime Power Heat AB i Malmö.

Därtill har efter mer än två års förhandlingar, ett samarbetsavtal tecknats under april med Folkets Hus i Vilhelmina om ett
cirkulärt energisystem innefattande Ecoclime Optima för energieffektivisering, Evertherm Geo och Evertherm SEW för
energiackumulering och energiåtervinning.

PERIODEN JANUARI - MARS 2018
äkte

Ecoclime har under första kvartalet ökat omsättningen kraftigt i jämförelse med samma period 2017.
Det gäller såväl i kärnverksamheten främst genom
samarbetet med Stockholm Exergi och genom det
under 2017 förvärvade ventilationsföretaget Flexibel
luftbehandling. Samarbetet med Stockholm Exergi
betyder att Ecoclime är med i utvecklingen av mer
hållbara, klimatsmarta, avancerade produkter
och affärsmodeller för fastighetsautomation inom
området - Smarta städer. Under perioden påbörjades
de första pilotinstallationerna av Evertherm-system i
samarbete med Stockholm Exergi. I februari träffades
ett aktieägaravtal om start av det samägda (50%)

Ecoclime Power Heat AB som ägs tillsammans med
det Malmöbaserade Power Heat Piping AB (50%).
Power Heat Piping har en stark ställning i regionen
främst som leverantör av fjärrvärme- och industriella
energiprodukter och tjänster till processindustrin- och
fjärrvärmebranschen. Verksamheten omfattar Götalandsregionen och innefattar försäljning av Ecoclimes
produkter och Power Heat Pipings processindustriprodukter integrerade med Ecoclimes värmeväxlare,
energiackumulerings- och inneklimatprodukter för
komfortvärme och komfortkyla samt projekt och
tjänster därtill.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFN 2012:1, det s.k. K3-regelverket.
Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Granskning
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Kommande rapporter
Halvårsrapport, första halvåret
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