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Sammanfattning av perioden januari – december 2020
• Omsättning 155 452 TSEK (88 738)
• Nettoomsättning 139 701 TSEK (72 679)
• Varav organisk tillväxt 7,9 %
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 17 570 TSEK (8 341)
• EBITDA-marginal 13 % (11)
• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 12 317 TSEK (4 479)
• Resultat per aktie före utspädning 0,21 kr (-0,09)
• Soliditet 74 % (75)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 247 TSEK (-7 990)
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

Sammanfattning av oktober – december 2020
• Omsättning 42 658 TSEK (25 099)
• Nettoomsättning 39 691 TSEK (20 726)
• Varav organisk tillväxt 11 %
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 5 997 TSEK (4 033)
• EBITDA-marginal 15 % (20)
• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 4 581 TSEK (2 729)
• Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (-0,06)
• Soliditet 74 % (75)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 430 TSEK (3 728)

Väsentliga händelser under Q4
• SDC Automation har vunnit mer än 30 MSEK  i
flera nya order på fastighetsautomation. Estimerar 100 MSEK i total omsättning för bolagets
serverhallskund.
• Nyckelpersoner i SDC Automation har förvärvat
aktier från huvudägarna Celsium Group AB.

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång
• Evertherm SEW-system för mer än 20 MSEK
föreskrivna i projekt 2021. Budget för Evertherm
har uppnåtts för 2021.

Personal och organisation
• Antalet anställda uppgick vid periodens utgång
till 77 st personer totalt i koncernen.

2

3

VD-ORD
Vi fortsätter vår tillväxtresa trots ett turbulent
pandemiår 2020. Vi har uppnått ett starkt resultat
för fjärde kvartalet och för helåret – jag vill tacka alla
våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och
inte minst våra engagerade medarbetare för det.  
Flera glädjande resultat har uppnåtts under fjärde
kvartalet. SDC Automation har fortsatt den formidabla organiska tillväxten. KVS Montage i H-gruppen
har ökat omsättningen kraftigt under Q4 och även
nått ett genombrott för våra inneklimatlösningar i
sjukvårdfastigheter.  Standardsystemet Evertherm
SEW, som återvinner värmeenergin ur spillvatten
och började säljas på allvar under Q3, har redan
föreskrivits i flera fastighetsprojekt för leveranser
2021 och trenden fortsätter på det nya året. Noterbart är framförallt den ökande föreskrivningen
av Evertherm SEW för några av landets största
bostadsfastighetsbolag, som görs via flera vvs-konsulter. Dessa resultat utgör nu även grunden för den
GTM-strategi som Evertherm beslutat om, som följd
av de analyser av marknaden som genomförts under
2020.
Vi har under Q4 inlett etableringen av ett nytt bolag
under namnet Ecocloud Automation AB. Verksamheten är en avknoppning från SDC Automation, och
kommer att arbeta specifikt med vår IoT-plattform
och integrationen med övriga tekniska systemprodukter inom Ecoclime. Teamet består av ledande
automationstekniker. Ytterligare medarbetare för
tekniskt säljstöd har rekryterats under Q4.
I november anställdes en blivande affärschef för
inneklimatsegmentet, vars roll framförallt är att
skapa en snabbare tillväxt för Ecoclimes inneklimatsystem, bland annat i samarbete med dotterbolagen
Flexibel Luftbehandling och KVS-montage.
För övrigt har implementeringen av en förfinad
affärsmetodik, etableringen av säljorganisationen
samt fokus på interna processer för att möta den
ökade efterfrågan framförallt på kärnprodukterna,
varit de främsta aktiviteterna under perioden.

Även om Covid-19 är tillbaka med full kraft, och en
återgång till ett mer normalt samhälls- och affärsliv
dröjer, är de klimatnyttiga drivkrafterna i full gång
på flera marknader, framförallt inom EU. Med en ny
regering i USA ser vi nu den mest ambitiösa satsning
på klimatomställning någonsin, något som förväntas
påverka marknaden globalt.  
Ecoclimes varumärke och verksamhet börjar nu
nå utanför Sveriges gränser, vilket bekräftas av de
inbjudningar vi får att medverka i diverse internationella projekt tillsammans med fastighetsbolag. Därför
börjar nu exportplanerna ta form, framförallt inom
segmentet för cirkulära energisystem, med Evertherm
SEWs unika system som uppvisar minskat klimatavtryck och ökade fastighetsvärden hos våra kunder.  
Att vi under perioden lyckats uppnå det omsättningsmål för 2020 som sattes 2018, förstärker våra ambitioner att höja ribban ytterligare för de kommande
åren. Därför inleddes under november månad arbetet
med att planera för minst en projektetablering i norra
Europa under 2021.
/ Lennart Olofsson, VD
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Ett teknikbolag för energieffektivare och
klimatsmartare fastigheter och industriprocesser
Ecoclime erbjuder fastighetsägare och hyresgäster värdeökande teknik- och affärslösningar inom cirkulär
energi, inomhusklimat och fastighetsautomation. Vår mission: Att minimera fastigheters och industriprocessers klimatavtryck genom värdeskapande innovativa, energioptimerande energi- och automationslösningar
för att våra kunder ska nå sina affärs-, klimat- och övriga hållbarhetsmål.

Produktutveckling och
projektering

Produktion

Försäljning

Installation

Servicetjänster

Ecoclime finns i hela värdekedjan med produktutveckling, produktion, installation och servicetjänster.

Företagen i gruppen utvecklar innovationer och
driver affärsprojekt. Målet är att tillgodose marknadens behov av mer hälsosamma inomhusklimat
och hållbarhetsoptimerade energi-, ventilations- och
driftsystem. System och affärslösningar baserade på
återvunnen och fossilfri energi, för lägre klimatavtryck i fastigheter och industriprocesser. Företagets
energilösningar kombinerar patenterade kärnprodukter med öppen IoT-teknologi, som integreras med
kundernas befintliga energisystem för värme och
komfortkyla samt fastighetsautomation.
Ecoclime Group arbetar med affärsmodeller och
standardlösningar som är anpassade efter noggrant
analyserade behov hos fastighets- och processägare
samt hyresgäster, med avseende på produktivitet,
värdeskapande, funktion, driftsäkerhet, klimatnytta,
service och finansiering. Vi bidrar till samhällsutvecklingen genom att tillgodose framtidens behov
av mer hållbar energiförsörjning och hälsosammare
inneklimat, framförallt i stadsmiljön. Och vi gör det
långsiktigt med fokus på kvalitet i alla led.
Ecoclime Group stärker aktieägarvärdet genom en
utmejslad tillväxtstrategi som grundas på organisk
såväl som tillväxt via förvärv av stabila och väletablerade teknologi-, projekterings- och entreprenadbolag.

Bolag med synergier för Ecoclimes
system- och affärslösningar.
En effektiv kompetent organisation med affärer baserade på
värdeskapande möjligör högre
täckningsbidrag som skapar
lönsamhet och positiva
kassaflöden och utgör
en stabil grund för de
kunder och aktieägare
som väljer Ecoclime
som långsiktig
partner.

Finansiering
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PERIODEN OKTOBER–DECEMBER 2020

VERKSAMHETEN
När böckerna stängs för 2020 har Ecoclime på det
hela taget haft en positiv utveckling fjärde kvartalet,
trots andra vågen av Covid-19. SDC Automation
fortsätter att utmärka sig med en organisk tillväxt om      
71 %. Även KVS Montage (KVS) inom H-gruppen
har ökat omsättningen. Det ser likaså positivt ut för
Evertherm, där standardsystemet Evertherm SEW
som introducerades efter sommaren har resulterat i
flera föreskrivningar i projekt med levererans under
2021. Vi hade en nedgång i orderingången inom
Hansson & Hansson Rör AB (H&H) under våren
på grund av Covid -19, men ser under andra halvan
av året en viss återhämtning. Även Flexibel Luftbehandling har påverkats negativt omsättningsmässigt
av pandemin, men har ändå lyckats uppnå det bästa
EBIT-resultatet sedan förvärvet 2017.
Under det fjärde kvartalet har Bolaget fortsatt att
bygga organisationen för tillväxt, med ett utvidgat
säljteam samt rekrytering av en affärschef för segmentet inomhusklimat. Den senare ska företrädesvis
fokusera på försäljningen av Ecoclimes inneklimatsystem, merförsäljning i ventilationsaffären samt

förvärv och etableringar av partnerskap på fler
marknader inom segmentet. Synergiarbetet som följd
av förvärvet genom H-Gruppen den 1 januari har
inletts, där H-Gruppens projektorganisation introducerar Ecoclimes kärnprodukter för egna kunder
och Ecoclime säljer projekt med H-Gruppen och
dess dotterbolag som totalentreprenör. Ett exempel
på det är KVS som sålt och installerat Ecoclimes
inneklimatlösning till fastighetsägaren Locum och
Karolinska sjukhuset, med gott resultat.
Kunderna har fått upp ögonen för Evertherm
SEW-systemen då det trots pandemin har varit
relativt enkelt att få till stånd säljmöten via videolänk,
och när processen kommit vidare även fysiska
sälj- och projekteringsmöten. Det förstärker bilden
från tredje kvartalet att marknaden är mogen för den
affärsmodell som Evertherm presenterar. Modellen
bygger på en direktavkastningsanalys som illustrerar
de finansiella fördelar som uppnås med Evertherm
SEW.
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i människors beteenden. Sannolikt kommer de
kommersiella fastighetsbestånden genomgå relativt
stora förändringar på sikt för att möta denna nya
efterfrågan; större flexibilitet kring möblering och
ventilation, som behöver anpassas till att antalet
personer i lokalerna kommer att variera betydligt
mer än tidigare. Tillförsel av garanterat frisk luft
kommer att vara en hygienfråga i dubbel bemärkelse.
Det finns även tecken, med stöd av forskning, på att
pendeln med öppna kontorslandskap är på väg att gå
tillbaka, såväl ur hälso- som produktivitetsaspekter.

AFFÄRSSEGMENT
INOMHUSKLIMAT
Segmentet består av Ecoclimes unika systemlösning
för ett dragfritt, temperaturstabilt inomhusklimat via
de två entreprenadverksamheterna KVS Montage
och Flexibel Luftbehandling. KVS har efter förvärvet
den 1 januari 2020 fortsatt starkt med en ökande
orderingång jämfört med 2019. Under Q4 har
Flexibel Luftbehandlings omsättning minskat men
marginalerna har förbättrats. Affärssegmentet som
helhet har omsatt 15,4 MSEK, en ökning med 77 %
och har uppnått likvärdiga rörelsemarginaler som
2019, trots avmattningen i fastighetskonjunkturen.

Ecoclime ser nu ett ökat intresse för Bolagets
inomhusklimatsystem, inte minst då nedladdningar
av Ecoclimes CAD-systemmjukvaror ökar kraftigt.
Och sist men inte minst har organisationen förstärkts
med en affärschef för den nyinrättade tjänsten för
inomhusklimatsegmentet.

KVS Montage har lyckades ta hem en första
prestigeorder hos Locum med Karolinska Sjukhuset
som hyresgäst, vilket därefter resulterat i flera nya
prospekt. Det är ett genombrott för inneklimatsystemen i sjukvårdsverksamheter.
Marknadssegmentet är mycket intressant, inte
minst då pandemin satt ljuset på att brister i
ventilationssystem kan vara en möjlig bidragande
orsak till smittspridning. Konkurrerande system
på marknaden baseras på luftburen kyla med stora
rörelser av såväl luft som partiklar. Forskare och
experter har under det senaste halvåret pekat på att
stora luftrörelser i lokaler kan vara en medverkande
orsak till spridning av virus.
Det är rimligt att anta att den här långa perioden
av distansarbete kommer att förändra hur och var
människor arbetar, hur man träffar kunder och
leverantörer. Även när pandemin är över antas
nya beteenden för smittobekämpning ha satt spår

AFFÄRSSEGMENT
FASTIGHETSAUTOMATION
Segmentet består av bolagen SDC Automation AB
samt det nyligen avknoppade Ecocloud Automation
AB, vars verksamhet utvecklar IoT-plattformen SDC
Optima och levererar till Ecoclimes kärnprodukter
inomhusklimat och cirkulär energi. SDC Optima
är en integrerad del i dessa systemlösningar, för att
styra flöden, optimera energiförbrukning och kapa
driftkostnader. En utvecklingsplan för Ecocloud har
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tagits fram som grund för den fortsatta utvecklingen,
inklusive systemintegration av de produkter och
mjukvaror som inryms i Ecoclime-koncernen.
Framgångarna för SDC fortsätter. Verksamheten
har ökat omsättningen med 71 % organiskt under
kvartalet och överträffat resultatmålet om 15 % i
EBITDA. Tredje etappens fastighetsautomationsprojekt för en världsledande leverantör av webservice-lösningar har genomförts under perioden.
De repetitiva servicetjänster som beställdes under
Q3, inklusive ventilations- och energisystem som
levereras av H-Gruppen och Flexibel Luftbehandling, fortgår. Projektet för Förbifart Stockholm
löper på och utvidgas successivt. Första etappen
av fastighetsautomationsprojektet vid Princeton
i Scandinavian Life Science Center är driftsatt.
Ytterligare en rad order har erhållits under perioden,
varvid orderstocken är fortsatt tryggad med full
beläggning för hela 2021. Rekryteringsinsatser för
att öka leveranskapaciteten pågår. Ett internationellt
projekt har startat under perioden.

AFFÄRSSEGMENT
CIRKULÄR ENERGI
Inom segmentet ingår sedan tidigare Evertherm
Reenergy Systems AB med affärsverksamheten
för återvinning av värmeenergi från spillvatten. I
samband med förvärvet av H-gruppen, införlivades
även installationsbolaget Hansson & Hansson Rör
AB (H&H) i Ecoclimes verksamhet. H&H är den av
Ecoclimes verksamheter som påverkades mest av

Covid-19-utbrottet under första halvåret av 2020,
men har återhämtat sig något under Q4.
Trots nedgången under våren har verksamheten
inom segmentet som helhet ökat med 106 % under
kvartalet.
Myndigheternas restriktioner blev striktare under
det fjärde kvartalet, för att möta en eskalerande
smittspridning. Trots detta har det gått att upprätthålla en god säljaktivitet, mycket på grund av
kundernas påtagligt ökade intresse för Evertherms
energieffektiviserande lösningar. Det har under
perioden resulterat i sex stycken föreskrivningar
och upphandlingar av Evertherm SEW–system i
bostadsprojekt hos ledande nationella bostadsbolag
samt tre bostadsbolag med ett stort antal fastigheter i
Stockholmsregionen.
Arbetet med att integrera Evertherms SEW-system
med H&H som totalentreprenör startade direkt efter
förvärvet i januari, men stoppade upp under vårens
pandemiutbrott på grund av rådande osäkerhet.
Under perioden har arbetet med att etablera former
för samarbete och integration mellan H&H och
Ecoclime intensifierats, både på sälj-, projekt- och
servicesidan.
Den aktuella lanseringsplanen för Evertherm SEW
innefattande den svenska fastighetsmarknaden
har sjösatts under Q4. Under slutet av perioden har
flera aktiviteter genomförts inför en lansering av
Evertherm på fler marknader. Planen baseras delvis
på den potentialrapport som Nordic Energy Audit
(NEA) levererade under Q3, vars sammanfattning
återfinns på Ecoclimes hemsida https://ecoclime.se/
wp-content/uploads/2020/10/NEA-rapport_201013.
pdf. Därtill har ett fortsatt samarbete med NEA
och ytterligare konsultresurser avseende den tyska
marknaden avtalats under perioden.
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Segmentens del av nettoomsättningen i %
9%

12 %

30 %
38 %
27 %

2020
jan-dec

2019
jan-dec
35 %

Inomhusklimat
Cirkulär energi
Fastighetsautomation
Gemensamt

34 %

15 %

FÖRDELNING SEGMENT 2020
INOMHUSKLIMAT

CIRKULÄR
ENERGI

FASTIGHETS
AUTOMATION

Intäkter från externa kunder

57 033

52 048

49 882

Intäkter från övriga segment

0

11 127

1 491

57 033

63 175

51 373

BELOPP I TSEK

Jan-dec 2020			

Summa intäkter
EBITDA

1 395

2 841

9 199

EBITDA % av Intäkter från externa kunder (nettoomsättning)

2%

5%

18%

Avskrivningar, materiella och immateriella anläggningstillgångar

-64

-1 157

-158

-14

-71

-5

1 317

1 613

9 036

0

13 139

1 924

INOMHUSKLIMAT

CIRKULÄR
ENERGI

FASTIGHETS
AUTOMATION

30 798

5 257

36 623

Finansnetto
Resultat före skatt

Övriga upplysningar
Investeringar

FÖRDELNING SEGMENT 2019
BELOPP I TSEK

Jan-dec 2019			
Intäkter från externa kunder
Intäkter från övriga segment
Summa intäkter
EBITDA
EBITDA % av Intäkter från externa kunder (nettoomsättning)
Avskrivningar, materiella och immateriella anläggningstillgångar

13 337

12 334

3 758

44 136

17 591

40 381

4 259

1 128

2 964

14%

21%

8%

-2 244

162

-1 779

Finansnetto

-264

-59

-84

Resultat före skatt

1 751

1 230

1 100

1 855

5 693

786

Övriga upplysningar
Investeringar
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Coronaviruset och covid-19
Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen, WHO, spridningen av coronaviruset och
covid-19 som en pandemi. Vi har sett pandemin
slå hårt mot samhällen över hela världen, inte
minst i Europa och Sverige, där vår verksamhet
finns. Pandemin har inte bara fått stora konsekvenser för människors hälsa, även de ekonomiska
konsekvenserna väntas bli märkbara till följd av
sjukdomsutbrottet. Vårt fokus är att minska riskerna
för spridningen av viruset och att värna om våra
medarbetares hälsa, samtidigt som vi arbetar för att
minimera effekterna på vår verksamhet.
Med syfte att skapa den uthållighet som kan komma
att krävas med anledning av coronapandemin har
en rad åtgärder vidtagits i Ecoclime Group. Detta
baserat på att vi noggrant följt utvecklingen av
pandemin och analyserat dess eventuella påverkan

på Ecoclimes tillväxtplaner. Vi har ännu inte sett
några väsentliga effekter på koncernens ekonomi
och resultat. Beroende på hur länge vi kommer att
befinna oss i detta läge kan vi komma att få effekter
på våra intäkter och försäljning, samt en påverkan
på den rörliga andelen av repetitiva intäkter. Även
planerade projekt kan komma att försenas.

Övriga väsentliga risker
Som brukligt är redovisas väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen i
årsredovisningen. I årsredovisningen för 2019
återfinns den under avsnittet ”risker och osäkerhetsfaktorer” på sidorna 41-42, i not 2 under avsnittet
”bedömningar och uppskattningar” på sidan 40,
samt i not 20 ”finansiella risker och hanteringen av
dessa” på sidorna 55-56. Inga väsentliga förändringar
har uppkommit därefter.
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FINANSIELL INFORMATION
KONCERNEN
Januari – december 2020

Oktober – december 2020

Intäkter

Intäkter

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 139,7
MSEK (72,7) vilket motsvarade en ökning med
92 %. Omsättningsökningen är främst hänförlig till
de tidigare förvärven och förvärvet av H-Gruppen
Totalinstallatör.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 39,7
MSEK (20,7) vilket motsvarade en ökning med
92 %.Omsättningsökningen är främst hänförlig till
de tidigare förvärven och förvärvet av H-Gruppen
Totalinstallatör.

Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA,
uppgick till 17,6 MSEK (8,3) med en EBITDA marginal om 11 % (11).
Engångskostnader för förberedelser för First North
Premier Growth Market. Samt marknadsaktiviteter
för etablering av Evertherm –1,7 MSEK (-4,0) ingår
inte i beräkningen av EBITDA rörelseresultatet.
Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (-2,2).
Resultat per aktie före utspädning blev 0,21 kr (-0,09).
Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 46,2
MSEK (29,0). Utöver dessa likvida medel fanns
checkkrediter på 4,1 MSEK. Kassaflödet från den
löpande verksamheten blev 20,2 MSEK (-8,0).
Under rapportperioden har bolaget genom en riktad
nyemission av B-aktier tillförts 40 MSEK i likvida
medel, före emissionskostnader.
Investeringarna uppgick totalt till 31,0 MSEK (29,0).
Investeringar med 15,2 MSEK (15,8) i aktiverat arbete
och övriga immateriella anläggningstillgångar. Genom
förvärven av H-Gruppen Totalinstallatör tillfördes
12,5 MSEK (0,0) i andelar och goodwill.

Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA,
uppgick till 6,0 MSEK (4,0) med en EBITDA marginal om 15 % (20).
Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (-1,7).
Resultat per aktie före utspädning blev 0,05 kr
(-0,06).
Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 46,2
MSEK (29,0). Utöver dessa likvida medel fanns
checkkrediter på 4,1 MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2,4
MSEK (3,7).
Investeringar med 3,9 MSEK (5,7) i aktiverat arbete
och övriga immateriella anläggningstillgångar.
Totala räntebärande skulder till kreditinstitut
uppgick per den 31 december 2020 till 6,8 MSEK
(6,7) fördelat på långfristiga räntebärande skulder 5,6
MSEK (5,5) samt kortfristiga räntebärande skulder
3,2 MSEK (1,7). Eget kapital hänförligt till Ecoclimes
aktieägare uppgick till 168,6 MSEK (127,7).
Soliditeten blev 74 % (75).
Kassalikviditeten, exklusive beviljade checkkrediter,
var 182 % (162).
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MODERFÖRETAGET
Januari – december 2020

Oktober – december 2020

Nettoomsättningen uppgick till 14,7 MSEK (8,0) och
utgjordes i allt väsentligt av fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet efter skatt uppgår
till 10,0 MSEK (-0,6). Resultatet i moderföretaget har
belastats med engångskostnader för förberedelser
för First North Premier Growth Market och marknadsaktiviteter för Evertherm med -1,7 MSEK (-4,0).

Nettoomsättningen uppgick till 7,0 MSEK (3,5)
och utgjordes i allt väsentligt av fakturering till
dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet efter skatt
uppgår till 9,8 MSEK (-4,0).

Transaktioner med närstående

Närståendetransaktioner har skett med JLO Invest
AB (Lennart Olofsson) och Gold Line Management
& Financials AB (Torbjörn Hansson). Ersättningarna är för utfört arbetet och utlägg enligt avtal.

Aktien
Ecoclimes B-aktie handlas på First North Premier
Growth Market.
Certified Adviser på NASDAQ First North Premier
Growth Market är:
FNCA Sweden AB
Box 5807
Nybrogatan 34
102 48 Stockholm
Tel. 08- 528 00 399
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Väsentliga redovisningsprinciper

Rörelsesegment

Ecoclime Group AB tillämpar International Financial
Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU.
Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med
IAS 34 Delårsrapportering och RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner. Samt tillämpliga delar
i årsredovisningslagen (1995:1554).

Rörelsesegment definieras som affärsenheter och
består per 2020-12-31 av totalt 4 stycken som var för
sig genererar intäkter och ådrar sig kostnader, vars
rörelseresultat regelbundet följs upp av den högsta
verkställande beslutsfattaren, Vd och koncernchef, och
för vilka separat finansiell information finns tillgänglig.
Rörelsesegmenten utgör den operativa strukturen för
intern styrning, uppföljning och rapportering. Baserat
på de erbjudna tjänsternas karaktär med hög andel repetitiva intäkter, likartat produktutbud samt likartade
ekonomiska egenskaper så har, i enlighet med reglerna
för IFRS 8, samtliga av koncernens rörelsesegment/
affärsenheter aggregerats i den finansiella rapporteringen from första januari 2020.

Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS som tolkningar av dessa
standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC).
Moderbolagets redovisning har upprättats enligt
årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2
redovisning för juridiska personer. Ett antal nya eller
ändrade standarder träder ikraft från och med 2020.
Ingen av dessa förändringar förväntas ha väsentlig
effekt på koncernens redovisning.
Koncernens fullständiga redovisningsprinciper beskrivs
i årsredovisningen för 2019 som finns på bolagets
hemsida, ecoclime.se
Alla belopp i denna rapport är angivna i tusentals
svenska kronor (TSEK) om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar
samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och
bedömningar.
De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskattningar är desamma som i senaste
årsredovisning.

Finansiella instrument
Klassificering och värdering

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde
med tillägg för transaktionskostnader. Ett finansiellt
instrument klassificeras vid första redovisningen bland
annat utifrån vilket syfte instrumentet förvärvades.
Ecoclime har finansiella instrument i kategorierna
låne- och kundfordringar, finansiella skulder
värderade till verkligt värde, samt finansiella skulder
värderade till upplupet anskaffningsvärde. Finansiella
skulder värderade till verkligt värde. Enligt IFRS 7
ska upplysningar lämnas om det verkliga värdet för
varje finansiell tillgång och finansiell skuld oavsett om
de redovisas i balansräkningen eller inte. Ecoclime
bedömer att de finansiella tillgångarnas/skuldernas
verkliga värde ligger nära det redovisade bokförda
värdet. Samtliga av bolagets finansiella instrument som
är föremål för värdering till verkligt värde klassificeras
till nivå 3 och avser villkorade tilläggsköpeskillingar i
samband med förvärv.
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NYCKELTAL
2020
OKT-DEC

2019
OKT-DEC

2020
JAN-DEC

2019
JAN-DEC

Omsättning

42 658

25 099

155 452

88 738

Nettoomsättning

39 691

20 726

139 701

72 679

5 997

4 053

17 570

8 341

15%

20%

13%

11%

4 581

2 729

12 317

4 479

12%

13%

9%

6%

2 430

3 728

20 247

-7 990

182%

162%

182%

162%

Soliditet (%)

74%

75%

74%

75%

Resultat per aktie (kr)

0,05

-0,06

0,21

-0,09

5,11

4,47

5,47

4,81

Genomsnittligt antal aktier under perioden

33 026 955

28 582 834

30 804 895

26 551 374

Antal aktier vid periodens slut

33 026 955

28 582 834

33 026 955

28 582 834

KONCERNEN

EBITDA
EBITDA-marginal (%)
Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA)
EBITA-marginal (%)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassalikviditet (%)

Eget kapital per aktie (kr)

KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK
Belopp vid periodens ingång

2020
JAN-DEC

2019
JAN-DEC

127 693

118 443

6 401

-2 290

0

0

444

972

-8 834

-1 969

1 820

421

41 102

12 115

168 627

127 693

Förändring av eget kapital under
perioden
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat
Nyemission
Emissionskostnader
Skatteeffekt emissionskostnader
Överkursfond
Utgående balans
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FINANSIELLA RAPPORTER
KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK

2020
OKT-DEC

2019
OKT-DEC

2020
JAN-DEC

2019
JAN-DEC

39 691

20 726

139 701

72 679

2 966

4 373

15 751

16 059

42 658

25 099

155 452

88 738

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-17 768

-8 125

-68 438

-38 804

Personalkostnader

-15 064

-9 089

-53 048

-29 490

-3 829

-3 832

-16 396

-12 103

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

5 997

4 053

17 570

8 341

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar i rörelsen

-1 416

-1 324

-5 253

-3 862

Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA)

4 581

2 729

12 317

4 479

Övriga rörelsekostnader

-1 942

-3 987

-3 642

-3 987

-755

-508

-2 698

-2 033

1 884

-1 766

5 976

-1 541

Övriga externa kostnader

Förvärvsrelaterade kostnader
Rörelseresultat efter förvärvsrelaterade kostnader och Övriga
rörelsekostnader (EBIT)

Resultat från finansiella poster
0

16

12

16

-120

-91

-487

-424

Resultat efter finansiella poster

1 764

-1 842

5 501

-1 949

Resultat före skatt

1 764

-1 842

5 501

-1 949

-127

109

900

-341

1 637

-1 732

6 401

-2 290

0,05

-0,06

0,21

-0,09

5,11

4,47

5,47

4,81

33 027

28 583

30 805

26 551

2020
OKT-DEC

2019
OKT-DEC

2020
JAN-DEC

2019
JAN-DEC

1 637

-1 732

6 401

-2 290

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Skatt
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

Resultat per aktie
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital, kr/aktie
Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental)

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK
Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden
Totalresultat för perioden

0

0

0

0

1 637

-1 732

6 401

-2 290

Periodens resultat och årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

31 DEC 2020

31 DEC 2019

Immateriella tillgångar

91 622

63 151

Materiella anläggningstillgångar

30 103

32 930

4 140

4 832

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Övriga anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

15 672

12 889

141 537

113 802

Omsättningstillgångar
Varulager

8 420

8 226

Kortfristiga fordringar

32 116

19 133

Likvida medel

46 252

29 027

Summa omsättningstillgångar

86 788

56 386

228 325

170 188

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

168 627

127 693

Summa eget kapital

168 627

127 693

6 798

7 225

Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

9 872

5 550

43 028

29 720

228 325

170 188
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
2020
OKT-DEC

2019
OKT-DEC

2020
JAN-DEC

Rörelseresultat

1 884

-1 766

5 976

-1 541

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2 957

5 167

8 738

5 727

0

16

12

16

BELOPP I TSEK

Erhållna räntor
Erlagda räntor

2019
JAN-DEC

-120

-91

-487

-424

Betalda skatter

-1 089

109

177

-39

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

3 632

3 435

14 416

3 739

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändring varulager

2 722

240

471

-2 549

-15 963

-2 962

-13 174

125

Förändring kortfristiga skulder

12 039

3 015

18 534

-9 305

Förändring rörelsekapital

-1 202

293

5 831

-11 730

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 430

3 728

20 247

-7 990

Förändringar kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten
Rörelseförvärv och andra andelar i företag
Förvärv av immateriella tillgångar
Övriga finansiella transaktioner

0

0

-12 532

0

-3 906

-5 737

-15 288

-15 792

-1 488

-7 413

-3 963

-12 413

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

688

-829

688

-954

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 706

-13 979

-31 094

-29 159

40 000

0

40 000

8 160

-4 590

0

-8 834

-1 968

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionsutgifter
Erhållet bidrag
Förändring långfristiga skulder
Amortering av skulder till kreditinstitut

758

0

758

0

0

2 477

638

6 978

-150

-300

-750

-1 200

-1 015

2 504

-3 739

-2 592

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

35 002

4 681

28 073

9 377

Periodens kassaflöde

32 726

-5 570

17 225

-27 772

Amortering av leasingskuld

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Limit checkkrediter
Tillgängliga likvida medel

13 526

34 597

29 027

56 799

46 252

29 027

46 252

29 027

4 100

2 100

4 100

2 100

50 352

31 127

50 352

31 127
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

2020
OKT-DEC

2019
OKT-DEC

2020
JAN-DEC

2019
JAN-DEC

7 092

3 549

14 660

8 073

785

443

3 813

2 559

7 877

3 992

18 473

10 633

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvarar och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

323

-619

-179

-1 075

-6 427

-1 322

-10 324

-4 546

-980

-1 449

-3 978

-3 292

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

794

602

3 992

1 720

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar i rörelsen

-649

-1 056

-2 709

-1 541

144

-454

1 284

179

Rörelseresultat före Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

0

-3 987

-1 700

-3 987

144

-4 441

-417

-3 808

0

0

0

3 000

Resultat från finansiella poster
Resultat från koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

6

8

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

-36

-47

-175

-214

Resultat efter finansiella poster

108

-4 481

-584

-1 016

Bokslutsdispositioner

10 323

0

10 323

0

Resultat före skatt

10 431

-4 481

9 739

-1 016

Skatt

-588

527

246

409

9 844

-3 954

9 985

-607

0,30

-0,14

0,32

-0,02

5,10

4,34

5,47

4,67

33 027

28 583

30 805

26 551

2020
OKT-DEC

2019
OKT-DEC

2020
JAN-DEC

2019
JAN-DEC

9 844

-3 954

9 985

-607

Periodens resultat
Resultat, kr/aktie
Eget kapital, kr/aktie
Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental)

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden
Totalresultat för perioden

0

0

0

0

9 844

-3 954

9 985

-607
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

31 DEC 2020

31 DEC 2019

13 561

16 014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

12

27

Finansiella anläggningstillgångar

134 056

99 309

Summa anläggningstillgångar

147 630

115 349

110

385

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

375

1 774

Likvida medel

32 928

25 880

Summa omsättningstillgångar

33 413

28 040

181 043

143 389

168 411

124 037

0

1 263

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga Skulder

5 664

2 100

Kortfristiga skulder

6 968

15 989

181 043

143 389

Summa eget kapital och skulder
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MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
2020
OKT-DEC

2019
OKT-DEC

Rörelseresultat

144

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

649

BELOPP I TSEK

2020
JAN-DEC

2019
JAN-DEC

-4 441

-417

-3 808

1 056

2 709

1 541

Erhållna räntor

0

6

8

6

Erlagda räntor

-36

-47

-175

-214

Betalda skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

1 938

-622

696

-726

2 696

-4 047

2 820

-3 201

537

-231

276

-195

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändring varulager
Förändringar kortfristiga fordringar

2 363

3 475

890

6 167

-10 812

6 553

-837

-12 629

Förändring rörelsekapital

-7 912

9 796

328

-6 657

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 217

5 749

3 148

-9 858

-6 502

-5 000

-19 033

-10 000

Förändring kortfristiga skulder

Investeringsverksamheten
Rörelseförvärv
Förvärv av immateriella tillgångar
Övriga finansiella transaktioner

2 498

1 142

-242

-1 023

18

-8 646

-2 457

-8 162

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

57

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 986

-12 446

-21 732

-19 185

40 000

-840

40 000

8 160

-4 590

1 514

-8 834

-1 968

0

0

0

3 000
0

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionsutgifter
Erhållen utdelning
Erhållet koncernbidrag
Förändring lån till koncernföretag
Amortering av skulder till kreditinstitut
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9 060

0

9 060

-13 845

0

-13 845

-150

-300

-750

-1 200

30 475

374

25 631

7 992

Periodens kassaflöde

21 272

-6 323

7 048

-21 051

Likvida medel vid periodens början

11 656

32 203

25 880

46 931

32 928

25 880

32 928

25 880

Likvida medel vid periodens slut
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ÄGARINFORMATION
OCH ÄGARSTRUKTUR
DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2020-12-31

INNEHAV

RÖSTER I %

CELSIUM GROUP I UMEÅ AB

7 144 035

65,93%

JLO INVEST AB

3 904 679

5,14%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

1 961 733

2,58%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1 657 883

2,18%

B TEDEBO HOLDING AB

1 083 859

1,43%

BOYER, PERNILLA MARI

776 700

1,02%

MCPAUL AB

661 295

0,87%

TEDEBO, BENGT

537 010

0,71%

SPÅNGBERG, KENT

500 000

0,66%

GOLD LINE MANAGEMENT & FINANCIALS AB

406 667

0,54%

ÖVRIGA AKTIEÄGARE

14 393 094

18,94%

TOTALT

33 026 955

100,00%

Totalt antal aktieägare
Totalt antal aktier

3 758
33 026 955

Times Square, New York, den 14 september 2020.
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INFORMATION
Kontaktinformation

Kalendarium

Lennart Olofsson, vd

2021-02-18
Vecka 13, 2021
2021-05-06
2021-05-06
2021-08-19
2021-11-11
2022-02-17

lennart.olofsson@ecoclime.se
+46 70-537 16 42
Torbjörn Hansson, CFO

torbjorn.hansson@ecoclime.se
+46 70-517 53 29

Finansiell information
Vår hemsida ecoclime.se är den främsta kanalen för
IR-information. Där publicerar vi finansiell information omedelbart efter offentliggörandet.
Det går också att beställa information och
rapporter via
ir@ecoclime.se
Ecoclime Investor Relations

Norra Obbolavägen 139
904 22 UMEÅ
Tel: +46 90 77 19 00
Ecoclimes årsredovisning för 2019 finns tillgänglig
på ecoclime.se

Bokslutskommuniké 2020
Årsredovisning 2020 publiceras
Delårsrapport januari-mars 2021
Årsstämma i Umeå
Delårsrapport januari-juni 2021
Delårsrapport januari-september2021
Bokslutskommuniké 2021

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig
granskning av bolagets revisorer.

