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Sammanfattning av perioden januari – mars 2020
• Omsättning 38 570 TSEK (18 642)
• Nettoomsättning 34 233 TSEK (15 641)
• Varav organisk tillväxt 41%
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 3 233 TSEK (481)
• EBITDA-marginal 9% (3)
• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 1 991 TSEK (-52)
• Resultat per aktie före utspädning 0,02 kr (-0,03)
• Soliditet 70% (73)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 459 TSEK (-8 857)

Väsentliga händelser under perioden

Personal och organisation

• Tillträde förvärvet av H-Grupppen Totalinstallatör
koncernen

• Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till
83 st personer totalt i koncernen.

• Nyemission genom kvittning avseende
tilläggsköpeskilling
• Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport
• Planerat listbyte till Nasdaq First North skjuts på
framtiden

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång
• Årsstämman flyttas till den 16 juni 2020 som följd av  
Coronaepidemin
• Ecoclime genomför plan för att hantera Coronaläget
långsiktigt
• Ecoclime lanserar Evertherm - ett standardiserat produktprogram som ökar avkastningen i
fastigheter
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VD-KOMMENTAR
Vi befinner oss i en kris. Ett litet virus, av en stam
som de flesta av oss inte hade hört talas om för ett
halvår sedan, tycks ställa hela världen på ända. Det
är inte den första gången jag leder en organisation
genom kris, kanske heller inte den sista. Kriser är en
naturlig del av företagandet, det är inget vi önskar,
men något vi måste navigera oss igenom.
Jag var en av tre personer som grundade Ecoclime
2013, innan dess har jag varit huvudägare och VD
i det idag Nasdaq-noterade Duroc och huvudägare
i IT-bolaget Teststation och har genomlevt bland
annat bankkrisen 1992, internetkraschen kring
millennieskiftet och finanskrisen 2008. Bankkrisen
1992 slog till och mitt dåvarande start-upbolag Duroc
gick på en månad från en månadsomsättning på 1,2
MSEK till 0,2 MSEK. Vi gjorde en omstart av Duroc
i februari 1993, 7 år senare lämnade jag bolaget och
VD-posten med över 200 MSEK i kassan. Det jag
lärde mig av bankkrisen 1992 var vikten av riskspridning, ett gott kassaflöde, en stark balansräkning
samt en underliggande lönsamhet i rörelsen. Detta
har varit de övergripande målen under startup-,
etablerings- och tillväxtfaserna i de 40-talet verksamheter där jag varit verksam. Vi är tacksamma
över denna ledstjärna när vi nu, som så många andra
verksamheter i Sverige och globalt, befinner oss i en
absolut ovisshet om hur framtiden ter sig. Dagens
kris är något helt annorlunda än de tidigare, då den
inte är sprungen ur strukturella problem på samma
sätt som tidigare kriser i t ex bank-, fastighets- och
IT-sektorerna med oförutsägbara effekter för
världens affärsledare, myndigheter och politiker, och
självklart även för oss i Ecoclime.
Vårt främsta fokus har fram till februari 2020 varit
tillväxt och produktifiering av Ecoclimes unika
systemlösningar för energiåtervinning och inomhuskomfort. Vi såg redan i februari att coronapandemin
riskerade få en global effekt. Till följd av detta har vi
sedan dess koncentrerat våra resurser och aktiviteter
till sådant som påverkar kassaflödet positivt, innefattande en rad kostnadsminimerande åtgärder.

Lennart
Olofsson
Slutsatsen av den här delårsrapportens nyckeltal är att
våra strategier, inte minst riskspridningen, nu visar sin
styrka. Det underliggande kassaflödet är fortsatt starkt
och under Q1 har vi nått en bra fördelning försäljningsmässigt mellan affärssegmenten. Merparten
av dotterbolagens installationsprojekt löper på som
planerat, med smärre störningar på grund av begränsat tillträde till vissa lokaler inom försvar, sjukvård och
äldreboenden, med omfördelning av personalresurser
som följd. I kärnverksamheten har vi pausat merparten av utvecklingsarbetet och genomfört 60-procentiga permitteringar. Även om det är fortsatt svårt att
hålla kvalificerade säljmöten för kärnprodukterna så
fortsätter vi förvärvsaktiviteterna (med hänsyn tagen
till social distansering) och vi räknar med att vi ska
kunna rapportera försäljningsstarten av Evertherms
nya standardiserade produktprogram under första
halvan av Q2. Vår balansräkning är fortsatt stark
och vår likviditet god, med planenlig påverkan av
förvärvsköpeskillingar som belastat kassan i perioden.
Vi har fått positiva besked när det gäller en finansiell
förstärkning om behov uppstår.
Vi vet att våra unika produkter och tjänster har
framtiden för sig. Det finns inget som talar för att
energieffektivisering och klimatnyttig hållbarhet i
bostadsfastigheter och kommersiella lokaler kommer
att efterfrågas mindre i framtiden. Snarare finns
många indikationer på att den gröna omställningen
kan få en skjuts av coronakrisen, genom att de otaliga
stödmiljarder som puttas in från EU och regeringar
villkoras för att göra störst möjliga klimatnytta.
Så i denna tid av pandemi - vad göra? Vi använder
erfarenheterna och förnuftet! Vi gör allt som står i vår
makt för att hindra att våra medarbetare och anhöriga
ska drabbas av Covid-19, samtidigt som vi arbetar hårt
för att Ecoclime när detta oväntade stålbad är över ska
vara ett ännu livkraftigare företag.
/ Lennart Olofsson, Vd
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KORT OM ECOCLIME
Ecoclime Group erbjuder
fastighetsägare och hyresgäster
värdeökande, klimatsmarta lösningar
för cirkulär energi, inomhusklimat
och fastighetsautomation.
Våra kunder analyserar noggrant hur leverantörernas
systemlösningar påverkar ekonomi, miljö och klimat inför
investeringsbeslut, inte minst på grund av egna hållbarhetspolicies och genomslaget av dessa i kundens affärer. Politiska
beslut inom energiområdet, på EU-nivå, nationellt och lokalt,
påverkar företagen genom nya lagar, byggregler, regler om
marktilldelning, finansieringskostnader, etc. Samtidigt ställs
lika höga krav som alltid på att den lösning som köps in ska
fungera ur ett ekonomiskt perspektiv, hur påverkar den
driftnetto och fastighetsvärde, vilka blir driftkostnaderna?
Företagen vet också att en god arbetsmiljö, med ett bra
inomhusklimat, är något som påverkar både lojalitet och
produktivitet på individnivå. Det är en del av den sociala
hållbarheten, samtidigt som det går att sätta ett ekonomiskt
värde på trivsel och lägre sjuktal.
Ecoclime Group är ett klimatteknikföretag för fastighetsbranschen. Företagen i gruppen utvecklar innovationer,
säljer och driver affärsprojekt där målet är att skapa hälsosamma inomhusklimat och kostnadseffektiva energisystem
baserade på återvunnen, förnybar 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 finns i hela värdekedjan med
produktutveckling, produktion, installation, driftövervakning, service och underhåll.
Bolagets mål är att stärka aktieägarvärdet genom en
utmejslad tillväxtstrategi som grundas på organisk såväl som
tillväxt via förvärv av starka och väletablerade teknologi-,
projekterings- och entreprenadbolag. Bolag med synergier
för bolagets system- och affärslösningar. En effektiv organisation och höga täckningsbidrag bibehåller lönsamhet och
positiva kassaflöden. Finansiering sker via kapitalmarknaden, finansiella partners, banker och finansinstitut.

Vilhelmina
Umeå
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4
Antal
anställda

83
Arvika

4

Stockholm

70*
*varav 32 från
nyförvärvade H-Gruppen
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PERIODEN JANUARI – MARS 2020
Kvartalet startade med stor optimism enligt det tillväxtscenario som kommunicerats tidigare, där det nya
förvärvet av H-gruppen Totalinstallatör AB införlivades i Ecoclime Group den 2 januari. Den totala omsättningen uppgick till 38,6 MSEK, en ökning med 107 % jämfört med föregående år.
Nettoomsättningen ökade till 34,2 MSEK, en ökning med 119 %. Andra halvan av perioden har varit fortsatt
positiv där vi nu nått den utjämning faktureringsmässigt mellan samtliga tre affärssegment som eftersträvats
när tillväxtresan initierades år 2017.
Det operativa arbetet med fokus på försäljning av kärnprodukterna i affärssegmenten har intensifierats. Någon
påverkan på verksamhetens utveckling till följd av coronapandemin har inte skett under perioden. Utvecklingen i SDC Automation är fortsatt mycket positiv med en organisk omsättningsökning i första kvartalet om
68 % med förbättrade marginaler, jämfört med förra perioden. Arbetet med ytterligare förvärv har fortsatt
dock med andra förutsättningar under slutet av perioden till följd av Covid-19 och nödvändigheten av social
distansering.

AFFÄRSSEGMENT
INOMHUSKLIMAT

AFFÄRSSEGMENT
FASTIGHETSAUTOMATION

Segmentet består av Ecoclimes unika lösning för ett
dragfritt, temperaturstabilt inomhusklimat och två
installationsverksamheter som efter förvärvet av
H-gruppen Totalinstallatör AB 2020, innefattar KVS
Montage AB och det under 2017 förvärvade Flexibel
Luftbehandling AB. KVS har startat starkt med en
ökande orderingång jämfört med året innan. Flexibel
Luftbehandlings omsättning har minskat något men
marginalerna har förbättrats. Affärssegmentet som
helhet har till följd av förvärvet omsatt 14,0 MSEK,
en ökning med 56% med bättre rörelsemarginaler än
2019, trots en avmattning i fastighetskonjunkturen.

SDC Automation fortsätter sin imponerande
utveckling. Omsättningen har ökat organiskt med
68 % under kvartalet, jämfört med motsvarande
period i fjol, dessutom har resultatmålet om 15%
i EBITDA överträffats. Ett av de största rullande
projekten är fortfarande fastighetsautomation vid
tre anläggningar för en världsledande leverantör
av webservice-lösningar. Projektet fortsätter
enligt plan, trots coronautbrottet. Uppdraget
innefattar numera även vissa servicefunktioner.
Det omfattande fastighetsautomationsprojektet
i Kv. Princeton, en fastighet som byggs av MVB
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för Vitartes i Hagastaden, Stockholm, fortgår som
planerat. Det samma gäller automationsprojektet
för Förbifart Stockholm. En rad ytterligare
repetitiva order har erhållits under perioden
varvid orderstocken är fortsatt tryggad med full
beläggning under hela 2020 och in på 2021. IoTplattformen SDC Optima implementeras i alltfler
kundprojekt, där plattformen är en ingång för att
kunna erbjuda ytterligare tjänster inom integration
hos nya och befintliga kunder. Detta har under
perioden resulterat i nya installationsprojekt
hos Fabege och PEAB. SDC utvecklar även den
standardiserade systemlösningen för Evertherm
SEW som ska vara klar för säljstart under Q2.

bland andra Energimyndigheten. Ecoclime har valts
ut exklusivt som ett partnerföretag med produkter
som bedöms kunna ha global klimatnyttig effekt.
Arbetet med den nya affärsmodellen och produktifieringen av Evertherm har fortgått som
planerat. Det gäller omvandlingen av Evertherm
till ett eget produktbolag med standardiserade och
industrialiserade systemprodukter. Affärsmodellen
har kompletterats med en webb-app 2 där fastighetsägare kan göra egna avkastningskalkyler för att få
en fingervisning om hur en investering i Evertherms
SEW-system för återvinning av spillvattenenergi påverkar fastighetsvärde och avkastning på investerat
kapital. Verksamheten i det till 10 % delägda Bioeco
Technologies har under kvartalet stagnerat som följd
av kraftigt försenade maskinleveranser under 2019
från den finske maskinleverantören. En projektplan
för verksamhetens fortsättning har därför initierats.

Segmentens del av
nettoomsättningen i %
7%

AFFÄRSSEGMENT
CIRKULÄR ENERGI
Segmentet består från 2020 dels av Hansson &
Hansson Rör AB (ingår i det förvärvade H-gruppen
Totalinstalltör AB) samt Ecoclimes produktbolag
Evertherm som huvudsakligen återvinner värmeenergi i spillvatten. Under perioden redovisade det
nationella fastighetsbranschnätverket Sustainable
Innovation, baserat på en rapport från WSP, resultaten av en studie av ett antal systemlösningar för
spillvattenvärmeåtervinning. Rapporten påvisar
tydligt hur stora skillnaderna är mellan de olika
alternativen, där Evertherm SEW med över 90 %
återvinning i ett antal installationer sedan 2017 är
klart bäst i klassen. Jämförelseresultat kommer att
sammanställas och presenteras senare under året.
I januari träffades avtal om exportsamarbete med
Sustainable Innovations Xport 1, en plattform för
små- och medelstora företag i Sverige med ambitioner att starta satsningar för export. Projektet stöds av
1) sustainableinnovation.se/xport
2) evertherm.se

31 %
25 %

2020
jan-mar

Inomhusklimat
Cirkulär energi

37 %

Fastighetsautomation
4%

35 %

2019
jan-mar

13 %

Gemensamt

48 %
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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 i stora delar av Asien,
USA, Europa, Norden och även 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

MODERFÖRETAGET

Januari – mars 2020

Januari – mars 2020

Intäkter

Resultat

Nettoomsättningen uppgick till 3,0 MSEK (1,5) och
utgjordes i allt väsentligt av fakturering till dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet efter skatt uppgår
till -0,1 MSEK (0,3). Resultatet i moderföretaget har
belastats med engångskostnader för förberedelser
för First North Premier Growth Market med -0,8
MSEK (0).

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick
till 3,2 MSEK (0,5) med en EBITDA marginal om 9% (3).

Transaktioner med närstående

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 34,2
MSEK (15,6) vilket motsvarade en ökning med 119%.
Omsättningsökningen är främst hänförlig till de tidigare
förvärven och förvärvet av H-Gruppen Totalinstallatör.

Engångskostnader för förberedelser för First North
Premier Growth Market –0,8 MSEK (0) ingår inte i
beräkningen av EBITDA rörelseresultatet.
Resultatet efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (-0,7).
Resultat per aktie före utspädning blev 0,02 kr (-0,03).
Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 9,4 MSEK
(45,5). Utöver dessa likvida medel fanns checkkrediter
på 4,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 4,4 MSEK (-8,6).
Investeringarna uppgick totalt till 20,0 MSEK (2,7).
Investeringar med 5,3 MSEK (2,7) i aktiverat arbete
och övriga immateriella anläggningstillgångar. Genom
förvärven av H-Gruppen Totalinstallatör tillfördes 12,5
MSEK (0,0) i andelar och goodwill. Totala räntebärande
skulder till kreditinstitut uppgick per den 31 mars 2020
till 3,0 MSEK (4,2) fördelat på långfristiga räntebärande
skulder 1,8 MSEK (3,0) samt kortfristiga räntebärande
skulder 1,2 MSEK (1,2). Eget kapital hänförligt till
Ecoclimes aktieägare uppgick till 126,3 MSEK (118,2).
Soliditeten blev 70 % (73). Kassalikviditeten var 121%
(193).

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.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Väsentliga redovisningsprinciper

Finansiella instrument

Ecoclime Group AB tillämpar International Financial
Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU.
Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med
IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i
årsredovisningslagen (1995:1554).

Klassificering och värdering

I delårsrapporten redovisas sammandrag av den finansiella informationen i enlighet med noteringsavtalet för
Spotlight Stock Market.
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.

Rörelsesegment
Rörelsesegment definieras som affärsenheter och
består per Q1 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 till ett rörelsesegment i den
finansiella rapporteringen from första januari 2020.

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
JAN-MAR

2019
JAN-MAR

2019
JAN–DEC

Omsättning

38 570

18 642

88 738

Nettoomsättning

34 233

15 641

72 679

3 233

481

8 341

9%

3%

11%

1 991

-52

4 479

6%

0%

6%

4 459

-8 587

-13 269

Kassalikviditet (%)

121%

193%

162%

Soliditet (%)

70%

73%

75%

Resultat per aktie (kr)

0,02

-0,03

-0,08

Eget kapital per aktie (kr)

4,41

4,47

4,47

28 627 668

26 432 834

28 582 834

KONCERNEN

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

Antal aktier vid periodens slut
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FINANSIELLA RAPPORTER
KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK

2020
JAN-MAR

2019
JAN–MAR

2019
JAN–DEC

34 233

15 641

72 679

4 336

3 000

16 059

38 570

18 642

88 738

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror

-16 383

-7 494

-38 804

Personalkostnader

−-14 136

-6 580

-29 490

Övriga externa kostnader

−-4 817

-4 086

-12 103

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

3 233

481

8 341

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar i rörelsen

-1 242

-533

-3 862

1 991

-52

4 479

Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA)
Övriga rörelsekostnader

-793

0

-3 987

Förvärvsrelaterade kostnader

-648

-539

-2 033

551

-591

-1 541

Rörelseresultat efter förvärvsrelaterade kostnader och Övriga
rörelsekostnader (EBIT)
Resultat från finansiella poster

3

0

16

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter

-129

-95

-424

Resultat efter finansiella poster

425

-686

-1 949

Resultat före skatt
179

0

-341

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

Skatt

604

-686

-2 290

Resultat per aktie (kr)

0,02

-0,03

-0,08

Eget kapital, kr/aktie

4,41

4,47

4,47

28 628

26 433

28 583

2020
JAN-MAR

2019
JAN–MAR

2019
JAN–DEC

604

-686

-2 290

Antal aktier vid periodens slut (tusental)

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

0

0

0

604

-686

-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 MAR 2020

31 MAR 2019

31 DEC 2019

Immateriella tillgångar

78 737

57 349

63 151

Materiella anläggningstillgångar

32 077

31 482

32 930

Övriga anläggningstillgångar

4 346

5 901

4 832

Finansiella anläggningstillgångar

18 416

0

12 889

133 575

94 731

113 802

7 804

6 293

8 226

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

28 898

14 955

19 133

9 378

45 498

29 027

46 079

66 746

56 386

179 654

161 477

170 188

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

126 305

118 226

127 693

Summa eget kapital

126 305

118 226

127 693

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital och skulder

Avsättningar

8 307

7 236

7 225

Långfristiga skulder

13 478

4 630

5 550

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

31 564

31 386

29 720

179 654

161 477

170 188
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

2020
JAN-MAR

2019
JAN-MAR

2019
JAN-DEC

3 043

1 500

8 073

1 286

825

2 559

4 329

2 325

10 633

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvarar och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-361

-289

-1 075

-1 919

-1 202

-4 546

-627

-336

-3 292

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

1 422

497

1 720

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar i rörelsen

-687

-229

-1 541

736

269

179

Rörelseresultat före Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)

-793

0

-3 987

-57

269

-3 808

0

0

3 000

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

0

0

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

-58

-65

-214

Resultat efter finansiella poster

-115

204

-1 016

0

0

0

-115

204

-1 016

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt

0

-15

409

-115

189

-607

Resultat, kr/aktie

0,00

0,01

-0,02

Eget kapital, kr/aktie

4,26

4,31

4,34

28 628

26 433

28 583

2020
JAN-MAR

2019
JAN-MAR

2019
JAN-DEC

-115

189

-607

0

0

0

-115

189

-607

Periodens resultat

Antal utestående aktier (tusental)

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden
Totalresultat för perioden
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

31 MAR 2020

31 MAR 2019

31 DEC 2019

16 514

17 185

16 014

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

22

19

27

Finansiella anläggningstillgångar

115 086

78 589

99 309

Summa anläggningstillgångar

131 623

95 792

115 349

614

221

385

Omsättningstillgångar
Varulager

720

2 113

1 774

Likvida medel

Kortfristiga fordringar

7 412

41 805

25 880

Summa omsättningstillgångar

8 745

44 140

28 040

140 368

139 932

143 389

121 929

113 850

124 037

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver

1 263

1 263

1 263

Långfristiga Skulder

1 800

3 000

2 100

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

15 377

21 819

15 989

140 368

139 932

143 389
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ÄGARINFORMATION
OCH ÄGARSTRUKTUR
DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA 2020-03-31

INNEHAV

RÖSTER I %

CELSIUM GROUP I UMEÅ AB

7 240 773

70,12%

JLO INVEST AB

3 989 679

5,58%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1 445 805

2,02%

800 000

1,12%

MCPAUL AB

661 295

0,92%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

577 035

0,81%

TEDEBO, BENGT

537 010

0,75%

NIKLAS EKBLOM KONSULTING AB

504 166

0,70%

SPÅNGBERG, KENT

463 250

0,65%

GOLD LINE MANAGEMENT & FINANCIALS AB

406 667

0,57%

12 001 988

16,76%

28 627 668

100%

B TEDEBO HOLDING AB

ÖVRIGA AKTIEÄGARE		
TOTALT

Totalt antal aktieägare vid årets slut uppgick till 2 619 stycken.
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INFORMATION
Offentliggörande

Kalendarium

Denna information är sådan information som
Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
torsdag den 14 maj kl 08.30.

2020-06-16
2020-08-20
2020-11-12
2021-02-18

Kontaktinformation
Lennart Olofsson, vd

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

Storgatan 38
903 26 UMEÅ
Tel: +46 90 77 19 00
Ecoclimes årsredovisning för 2019 finns tillgänglig
på ecoclime.se

Årsstämma 2020
Halvårsrapport januari–juni 2020
Delårsrapport juli-september 2020
Bokslutskommuniké 2020

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

