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SAMMANFATTNING AV DET FÖRSTA KVARTALET, JANUARI –MARS 2022
• Nettoomsättningen ökade med 79 % till 54 410 (30 337) TSEK, varav 27 % organiskt.
• Resultat före avskrivningar (justerat EBITDA) ökade till 2 033 (132) TSEK och den justerade EBITDA-marginalen ökade till 3,7 (0,4) %
• Rörelseresultat (EBIT) minskade till -7 635 (-4 030) TSEK
• Resultat per aktie före utspädning minskade till -0,17 (-0,11) SEK
• Soliditeten minskade till 76 (85) %		
• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -545 (3 855) TSEK
• Ecoclime förvärvar det svenska elproduktbolaget Miljöbelysning och genomför samtidigt en kvittningsemission på 12 MSEK
• Marcus Sandlund tillträder den 1 mars som VD och koncernchef i Ecoclime Group					

TILLVÄXT

NETTOOMSÄTTNING

JUSTERAD EBITDA-MARGINAL

79 %

54 MSEK

4%

Tillväxt nettoomsättning
Q1 2022 jämfört med Q1 2021

(30 MSEK Q1 2021)

(0 % Q1 2021)

2022
JAN-MAR

2021
JAN-MAR

2021
JAN-DEC

Omsättning

58 399

34 173

159 374

Nettoomsättning

54 410

30 337

143 930

Justerad EBITDA

2 033

132

8 618

KONCERNEN

Justerad EBITDA-marginal (%)
Rörelseresultat (EBIT)

4%

0%

6%

-7 635

-4 030

-13 421

EBIT-marginal (%)

-14%

-13%

-9%

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-545

3 855

-13 159

Kassalikviditet (%, omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder)

304%

504%

450%

Soliditet (%)

76%

85%

86%

Resultat per aktie (kr)

-0,17

-0,11

-0,31

Eget kapital per aktie (kr)

6,84

7,92

7,89

Antal aktier vid periodens slut

46 110 763

45 026 955

45 304 853

Genomsnittligt Antal aktier under perioden

45 707 808

39 026 955

39 165 904

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
• Marcus Sandlund, VD, marcus.sandlund@ecoclime.se, 070-088 73 75
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“Det är glädjande att se att vi fortsätter att ha en stark
tillväxt i koncernen. För perioden når vi en historiskt hög
omsättningstillväxt på 79 % med en organiskt tillväxt på
27 %. Däremot behöver vi öka kostnadskontrollen, ta
krafttag i underpresterande delar av verksamheten och
intensifiera sälj- och marknadsaktiviteterna samtidigt som
vi fortsätter att investera för att stärka vår förmåga.”

F ORTS A T T ST A R K T I L L V Ä X T
OC H S TRA T EGI SK T FÖ R V Ä R V
FASTIGHETSBRANSCHENS UTMANINGAR

STARK TILLVÄXT FÖRSTA KVARTALET 2022

Den svenska fastighetsbranschen står inför betydande utmaningar. På kort sikt handlar det om kraftigt stigande materialkostnader, en cementkris, högre räntor och stigande energikostnader
som gör att projekt omvärderas och skjuts på framtiden.

Det här är den första rapport som jag presenterar som VD och
det är glädjande att se att vi fortsätter att ha en stark tillväxt i
koncernen. För perioden når vi en historiskt hög omsättningstillväxt på 79 %, varav den organiska tillväxten uppgår till 27 %.

På längre sikt handlar det om behovet av att kraftigt minska
klimatavtrycket. Redan 2025 väntas fastigheter vara den sektor
som bidrar mest till utsläppet av växthusgaser. I kombination
med geopolitiska förändringar kommer det att påverka de
centraliserade energisystem och den energiförsörjning som
många fastigheter förlitar sig på idag.

Därtill förbättrar vi vår justerade EBITDA till ca 4 % och 2 miljoner
kronor. Våra gemensamma tillväxtkostnader uppgår till ca 6,5
miljoner kronor för kvartalet vilket är resultatet av att vi under
2022 medvetet investerar för framtiden och stärker upp vår
långsiktiga förmåga.

Det kommer även fortsättningsvis att vara ett stort fokus på
hållbarhet och ett uppdämt behov av underhållsinvesteringar
och investeringar i energieffektiviseringar för att motverka
stigande energipriser.

Vi har genomfört ytterligare ett strategiskt förvärv – den här
gången framgångsrika Miljöbelysning Sverige AB, vilket även
medfört att affärsområdet Fastighetsautomation vidgats till att
bli ”Smarta fastigheter”. Under kvartalet fortsatte arbetet med de
övriga tidigare kommunicerade förvärvsprocesserna.

ECOCLIME ÄR VÄLPOSITIONERAT

VÅR PLAN LIGGER FAST

Ecoclime Group är välpositionerat att med både kommersiellt
validerad teknik och kompetens bidra till att lösa energiutmaningarna. Det var det som fick mig att tacka ja till uppdraget som
VD. Ecoclime är inget förhoppningsbolag utan ett bolag som
faktiskt kan garantera resultat – redan idag – med beprövade
tekniska lösningar.

Resan framåt för Ecoclime Group kommer att handla om att
konsolidera, paketera och fokusera på att föra ut våra värdeskapande lösningar på marknaden. Vi behöver bli tydligare och mer
effektiva. Vi behöver stärka vår position som branschens främsta
partner för energieffektivisering. Och vi ska bli bättre på att
berätta om framgångsrika projekt och innovativa lösningar som
vi har utvecklat till våra kunder och samarbetspartners.

Att få vara med och skapa en hållbar fastighetssektor och
samtidigt generera värde för aktieägare och kunder är såväl min
personliga drivkraft som det vi som företag vill åstadkomma.
Ecoclime Group som koncern kan göra skillnad och spela en
viktig roll i branschens globala omställning till effektivare energianvändning. Det krävs mer än vad branschen gör idag om vi ska
klara målen – både regulatoriskt men även incitamentsmässigt
– och omställningen måste gå betydligt snabbare.
Som helhetsleverantör, där vi gör fastigheter smarta, hjälper
fastighetsägare att analysera och optimera investeringar, samt
erbjuder världsledande teknik och lösningar, är vi en unik och
attraktiv partner.

Det är ett arbete som är påbörjat, där jag nu har tagit vid med
ny kraft och med mina erfarenheter från bygg- och fastighetssektorn. Efter dryga sex månader som vice VD, och knappt två
månader på posten som VD, har jag börjat bilda mig en uppfattning om var vi står och vilka åtgärder som behöver prioriteras för
att vi ska ta nästa steg i utvecklingen.
En genomlysning av bolaget pågår, i syfte att öka kostnadskontrollen, ta krafttag i underpresterande delar av verksamheten
och intensifiera sälj- och marknadsaktiviteterna. Samtidigt behöver vi fortsätta att investera i utveckling, interna processer och
verktyg för att skapa ännu bättre förutsättningar för framtiden.
Vår plan ligger fast – Ecoclime skall växa sig starkare och större
för att vara en självklar partner för våra kunder i deras resa att
göra fastighetsbranschen mer hållbar. Där har vi en viktig roll
att spela.

/ Marcus Sandlund, VD
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VÄS ENT L I GA HÄ ND E L S E R
UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2022

Förvärv av Miljöbelysning Sweden AB
Den 1 februari 2022 förvärvade Ecoclime Group det svenska
elproduktbolaget Miljöbelysning Sweden AB (Miljöbelysning).
Bolaget utvecklar och tillhandahåller elprodukter och mjukvara
som ger effektivare energinyttjande i fastighetsbranschen som
minskar klimatpåverkan.
Miljöbelysning har de senaste tre åren varit DI Gasell och 2021
omsatte bolaget 71,3 MSEK med ett rörelseresultat om 7,4
MSEK. Miljöbelysning blir en del av verksamheten inom Smarta
Fastigheter (tidigare Fastighetsautomation).
Marcus Sandlund tillträder som VD
Den 1 mars tillträdde Marcus Sandlund som VD och koncernchef
i Ecoclime Group.
Marcus började inom Ecoclime den 1 juni 2021 som vVD och
operativt ansvarig inom Cirkulär energi.

EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser att rapportera.
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KORT OM EC OC LI M E G R O U P
VÅR VISION

HUR VI ÄR UNIKA

Fastigheter beräknas år 2025 vara den sektor som bidrar mest
till utsläpp av växthusgaser. Energieffektivisering är därför ett
prioriterat område inom EU som driver på omställningen genom
regulatoriska krav och ekonomiska incitament.

Ecoclime Group verkar i hela värdekedjan från innovation och
tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster
vilket skapar långa kundrelationer med återkommande intäkter.
Vår övertygelse är att värdeskapande och lönsamhet är starka
krafter som kan accelerera omställningen till mer hållbara fastigheter. Det utgör därför grunden i allt vi gör – från innovation till
färdiga lösningar. Det ska vara lönsamt för våra kunder, för oss
och för klimatet.

Ecoclime Group hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina
fastigheter och ta kontroll över den energi som krävs för att
skapa en optimal komfort för hyresgäster.
Vår vision är ”Zero emission buildings” – fastigheter som är
självförsörjande av termisk energi.

Våra lösningar kombinerar garanterat resultat, ekonomisk
lönsamhet och hög kvalitet.

VÅR STRATEGI

VAR VI ÄR VERKSAMMA

Ecoclime Group är en marknadsnoterad koncern med egna
produkter och lösningar inom molnbaserad automation, cirkulär
energi, ventilation och elteknik.

Ecoclime Group har idag ett hundratal medarbetare fördelade på
12 st dotterbolag.

Vi förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag inom branschen.
Med en tydlig modell för hur vi aktivt stödjer och integrerar nya
förvärv, skapar vi uthållig värdetillväxt i koncernen.
VAD VI GÖR
Vi är en helhetsleverantör som hjälper kunder att minska energianvändningen i sina fastigheter. Genom en kombination av unika
tekniska lösningar och ledande tjänster gör vi fastigheter smarta,
nyttjar förnybara energikällor och återvinner energi i fastigheternas närhet – samtidigt som vi förbättrar inomhusklimatet.
Resultatet ger våra kunder framtidssäkrade och hållbara
fastigheter. Miljöcertifiering och låg energianvändning ökar
fastighetsvärdet, kassaflödet och möjligheter till marktilldelning.
Det öppnar även för grön finansiering och stärkt attraktionskraft
från investerare.

1

Vår fokusmarknad är Sverige där vi idag levererar till kunder som
Skanska, Peab, Vattenfall, Rikshem, SBB, Heimstaden m. fl.
Vi ser en stor potential i den europeiska marknaden, där behovet
av omställning till mer decentraliserad energiförsörjning av
fastigheter förväntas öka.
FINANSIELLA MÅL
Vi har en tillväxtstrategi som står på tre fundament: organisk tillväxt, tillväxt genom försäljning av våra egenutvecklade produkter
och tillväxt genom förvärv av bolag som stärker vårt erbjudande.
Med det här ska vi nå en kontinuerlig tillväxt och ett justerat
rörelseresultat (justerad EBITDA-marginal) på 15 procent.

2

Vi gör fastigheter smarta
vilket ger nya insikter.
Vi erbjuder en unik molnbaserad automationsplattform som integrerar och visualiserar data
från alla maskiner och system i ett överskådligt
gränssnitt. Det ger nya insikter kring en fastighet
och möjligheter till bättre eﬀektivisering och
optimering.

3

Vi hjälper fastighetsägare att
optimera investeringar
för maximalt värdeskapande.

Vi erbjuder världsunika lösningar
för minskad energianvändning
och ökad komfort.

Vi analyserar data från fastigheten och tar
fram en investeringsplan som prioriterar
de åtgärder som skapar mest nytta med
hänsyn till energi, ekonomi, klimat och
regulatoriska krav.

Våra egenutvecklade, delvis patenterade,
tekniklösningar ger fastighetsägare nya
möjligheter inom cirkulär energi, distribution av kyla/värme och energioptimering.

1

2

3

!

!

!

!

Energioptimerings- och
Investeringsplan

!

Ecocloud +
prognosstyrning
Klimatpaneler
för kyla/värme

Optima
automationsplattform

!
Smart
LED-belysning
Hybridenergi
(kombinerade
energikällor)

!
!

Smart
laddning av elbilar.

!

Återvinning av
värmeenergi i
spillvatten

Geoenergi
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E CO CL IME OC H D E GL O B A L A
UTVEC K L I NGSM Å L EN
Ecoclimes verksamhet har direkt koppling till ett flertal av FN:s
utvecklingsmål och företaget arbetar medvetet för att indirekt främja
uppnåendet av övriga mål.
Genom återvinning och återförande av spillvärme bidrar
Ecoclime till minskade CO2e-utsläpp (mål 13) och skapandet av
ett mer hållbart energisystem (mål 7).

Företagets tekniska nyckelkomponenter designas, tillverkas och
installeras för att möjliggöra teknisk livstidsförlängning, återbruk
och återvinning (mål 12).

Genom att reducera behovet av tillförd energi bidrar lösningarna
till omställningen av energiinfrastrukturen (mål 9).

Företaget säkerställer att anställda och underleverantörer har
anständiga arbetsvillkor som följer rådande kollektivavtal och
lagstiftning (mål 8).

Företagets produkter gör det möjligt att energieffektivisera
och förlänga livstiden för existerande bestånd, samtidigt som
implementering i nybyggnation bidrar till att reducera växande
städers miljöpåverkan (mål 11).

Genom företagets system för att distribuera komfortkyla och
värme i lokaler bidrar Ecoclime till en hälsosammare och mer
skonsam inomhusmiljö med lägre risk för smittspridning (mål 3).

ECOCLIME GROUP
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KONCE RNENS
NETTOO M SÄ T T NI NG , R E S U L TA T
OC H KA SSA FL ÖD E
FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2022
Koncernens verksamheter har under årets första kvartal utvecklats väl i jämförelse med föregående år. Nettoomsättningen
ökade till 54,4 (30,3) MSEK, en tillväxt på 79,4 %. Den organiska
tillväxten uppgick till 27,1 %. Två av tre verksamhetsområden
bidrar till den organiska tillväxten. I jämförelser på verksamhetsnivå har de traditionella installationsverksamheterna, främst
inom VVS, en fortsatt svag utveckling.
När det gäller den organiska tillväxten i våra verksamheter har
cirkulär energi, trots ett svagt resultat inom VVS, en tillväxt på
172,9 % jämfört med första kvartalet 2021. Inomhusklimat
en tillväxt på 17,8 %. Fastighetsautomation, som nu benämns
Smarta fastigheter, når en tillväxt på 80,5 %.
Justerat EBITDA, ökade till 2,0 (0,1) MSEK med en marginal på
3,7 (0,4) %.
I enlighet med våra redovisningsprinciper (not 7, sidan 52 i
årsredovisning 2021), redovisas aktiviteter för tillväxt och marknadsetableringar som ”Övriga rörelsekostnader”. Kostnaderna
avser framför allt etableringar inom Cirkulär energi och utökning
av organisationen och uppgick till -6,5 (-1,7) MSEK och ingår inte i
beräkningen av det justerade EBITDA-resultatet.

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE (ANDEL AV NETTOOMSÄTTNINGEN)

3%

0%
22 %

50 %

Affärsområden
jan-mar

Inomhusklimat

33 %

Cirkulär energi
Smarta fastigheter

2022

50 %

Affärsområden
jan-mar

Inomhusklimat
Cirkulär energi
Fastighetsautomation

2021

Gemensamt

Gemensamt

25 %
17 %

ECOCLIME GROUP

7

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2022

A F FÄR SOM RÅD E
S MAR TA FA ST I GHET E R
MARKNAD
De flesta fastighetsägare har de senaste åren investerat i teknik
för att koppla upp i sina fastigheter i syfte att underlätta drift
och hantering. Få har dock lyckats med att göra sina byggnader
smarta, då det förutsätter att maskiner och system, från olika
leverantörer, kan integreras och optimeras i ett överordnat
gränssnitt. Det är en utmaning då de flesta enheter och system
har egna protokoll för kommunikation. En av fyra kunder idag
har inte verktyg och mjukvara för att kontinuerligt följa upp
energianvändning.

Inom affärsområdet Smarta fastigheter (tidigare
benämnt Fastighetsautomation) erbjuder Ecoclime
Group lösningar inom molnbaserad automation för
övervakning, styrning och optimering av energianvändning och energidistribution i fastigheter,
smart LED-belysning samt smarta laddstolpar för
elbilar.
KVARTALSUTVECKLING
Vårt tidigare affärsområde Fastighetsautomation som nu
blivit ”Smarta fastigheter” är något som vi verkligen tror är en
framgångsfaktor för vår bransch och en bra instegsaffär med
våra kunder.
Från och med 1 februari ingår Miljöbelysning i affärsområdet
vilket stärker vårt helhetserbjudande. Under kvartalet ser vi en
tillväxt på ca 81 % vilket resulterat i en omsättning på ca 27 MSEK
varav Miljöbelysning står för ca 16 MSEK. Vore det inte för ett
par senarelagda projektbeslut i SDC Automation AB hade vi sett
ännu bättre tillväxt och resultat inom affärsområdet. Resultatet
uppgår nu till justerat EBITDA 7 %. Det positiva är att vi gjort
nödvändiga investeringar i bolaget och står nu redo att leverera i
de uppskjutna projekten när beställningarna kommer.

Ecoclimes automationsplattform Optima löser problemet genom
en unik översättningsmodul som gör integrerade energisystem
möjliga. Baserat på plattformen erbjuder Ecoclime även Ecocloud,
en molntjänst som bland annat ger fastighetsägare tillgång till
avancerad väderprognosstyrning – vilket direkt minskar energianvändningen med 10 % och sänker byggnadens toppeffekt.
Förutom att optimera energianvändning genom smart styrning,
finns ett stort behov av att effektivt förse byggnader med smart
LED-belysning och laddstolpar för elbilar.
Kundernas investeringsvilja drivs främst av behovet att energieffektivisera samt minska kostnader för drift och underhåll av
fastigheter.
Primärt fokus för den svenska projektmarknaden är våra
återkommande kunder i storstadsregionerna, men våra produkter
och tjänster är oberoende av geografi och kan integreras i allt
från bostadsrättsföreningar till stora komplexa fastighetsprojekt.
INGÅENDE DOTTERBOLAG
SDC Automation AB, Ecocloud Automation AB och Miljöbelysning
Sweden AB.

NYCKELTAL

Inom affärsområdet investerar vi även stort i utveckling av nya
smarta lösningar, vilket påverkar lönsamheten negativt kortsiktigt, men långsiktigt kommer detta att bidra till vårt helhetserbjudande – att fortsätta investera i och bygga upp vår organisation
kommer att vara en nyckelkomponent i vår fortsatta tillväxt.

JAN-MAR
2022

JAN-MAR
2021

Nettoomsättning

27 459

15 214

Justerat EBITDA

1 798

2 983

Justerad EBITDA-marginal, %

6,5%

19,6%

BELOPP I TSEK

TILLVÄXT

NETTOOMSÄTTNING

JUSTERAD EBITDA-MARGINAL

81 %

27

7%

Tillväxt nettoomsättning
Q1 2022 jämfört med Q1 2021

* Undersökning

MSEK

(15 MSEK Q1 2021)

(20 % Q1 2021)

ECOCLIME GROUP
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A F FÄR SOM RÅD E
C IRKULÄ R ENER GI
MARKNAD
Kundernas investeringsvilja drivs av behovet av att skapa
lönsamma, hållbara och framtidssäkrade fastigheter. Men även
av regulatoriska krav och subventioner av teknik för att minska
energiförbrukningen och snabba på utfasningen av fossila
energikällor.

Som första företag i världen introducerade Ecoclime
2017 cirkulära energisystem och en vision om att
göra fastigheters totala energiförsörjning 100 %
förnybar. Systemen, som till stor del baseras på
patenterad teknik, innefattar utvinning, återvinning
och lagring av förnybar energi i fastigheters direkta
närhet. De kan även integreras med befintliga
lösningar för exempelvis geoenergi, fjärrvärme,
fjärrkyla och bioenergi.

KVARTALSUTVECKLING
Det är mycket glädjande att se att satsningarna inom Cirkulär
Energi fortsätter att bära frukt. Under kvartalet ser vi en
omsättningstillväxt på ca 173 % vilket gör att omsättningen
uppgår till ca 14 MSEK under kvartalet och affärsområdet når ett
justerat EBITDA på ca 7 %. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för
våra Everthermprodukter, men vi märker en effekt av uteblivna
subventioner för fastighetssektorns energiomställning.
Vi arbetar med flera större komplexa energisystem där våra produkter och tjänster är en del av lösningen. Vårt delägda dotterbolag Team Wessman arbetar intensivt med att bygga orderstock
och har efter en tuff inledande period i en avvaktande marknad
börjat se klara förbättringar. Vår installationsverksamhet möter
fortfarande stora utmaningar i en marknad som påverkats kraftigt av pandemin, vilket i kombination med pressade marginaler
påverkar både omsättningen och lönsamheten negativt.

Ecoclimes lösningar skapar cirkulära energisystem i eller närmare
fastigheterna och minskar behovet av köpt energi, vilket även
minskar kostnader. Resultatet ger framtidssäkrade och hållbara
fastigheter. Miljöcertifiering och låg energianvändning ökar
fastighetsvärdet, kassaflödet och möjligheter till marktilldelning.
Det öppnar även för grön finansiering och stärkt attraktionskraft
från investerare.
Ecoclimes lösningar är är främst anpassade för flerbostadshus
och kommersiella byggnader så som badhus, vårdbyggnader
och hotell men kan även appliceras i industriprocesser, avloppsreningsverk, stora energisystem och som del av lågtempererade
stadsdelsnät.
Kunder idag är flertalet av de större svenska fastighetsägarna,
som exempelvis Skanska, Peab, Vattenfall, Rikshem, Heimstaden
och SBB.
Det pågår förberedelser för en internationell lansering där den
europeiska marknaden bedöms ha en stor potential. Behovet
av omställning till mer decentraliserad energiförsörjning av
fastigheter förväntas öka, inte minst genom initiativ som
#RePowerEU och Fitfor55 där värmepumpsteknologi kommer att
bli avgörande.
INGÅENDE DOTTERBOLAG
Evertherm Reenergy Systems AB, Team Wessman AB, Suncore
AB, Ecoclime Facility Partner AB och Hansson och Hansson Rör
AB (del av H-gruppen Totalinstallatör AB).

NYCKELTAL
JAN-MAR
2022

JAN-MAR
2021

Nettoomsättning

13 869

5 082

Justerat EBITDA

1 027

-1 657

7,4%

-32,6%

BELOPP I TSEK

Justerad EBITDA-marginal, %

TILLVÄXT

NETTOOMSÄTTNING

JUSTERAD EBITDA-MARGINAL

173 %

14

7%

Tillväxt nettoomsättning
Q1 2022 jämfört med Q1 2021

MSEK

(5 MSEK Q1 2021)

(-33 % Q1 2021)

ECOCLIME GROUP
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A F FÄR SOM RÅD E
I NOMHUSK L I M A T
MARKNAD
Vi spenderar 90 % av vår tid inomhus. Vi är beroende av ett bra
inomhusklimat för vårt välmående och produktivitet. Trots det
är det många som idag upplever problem. En undersökning som
nyligen genomförts visade att var sjätte person är direkt missnöjd med inomhusklimatet på arbetsplatsen. 4 av 10 upplever
att det ofta är för kallt eller för dålig luft. Samtidigt säger 70 %
av de tillfrågade att de tycker att det är viktigt att arbetsplatsen
har energieffektiva lösningar för att minska klimatavtrycket och
energianvändningen.

Ecoclimes systemlösningar för inomhusklimat
baseras på patenterade klimatpaneler. Via panelerna
sker en termisk energidistribution och energiomvandling (kyla/värme) via ventilations- och rumsluften
samt via strålning till lokalerna. Det möjliggör en
snabb överföring, styrning och optimering av temperaturen, utan att drag, kallras eller missljud uppstår.
Med systemet kan klimatet anpassas till hyresgästens verksamhet och enskilda önskemål till en lägre
totalkostnad och större klimatnytta.

Ecoclimes lösningar för inomhusklimat ger ett näst intill perfekt
klimat med jämn temperatur, utan drag eller kallras och helt utan
missljud. Klimatpanelerna är enklare att installera än konkurrerande lösningar och den låga bygghöjden möjliggör installation
i lokaler där traditionella ventilationsdon för komfortkyla inte
får plats. De är energieffektiva och kan med fördel användas i
kombination med Ecoclimes cirkulära energisystem.
Kundernas investeringsvilja styrs främst av behovet att erbjuda
komfortkyla i lokaler med låg bygghöjd, minska klagomål och öka
flexibiliteten för hyresgäster.
Fokus har primärt varit den svenska marknaden, men under
2021 tecknades ett avtal med Stravent OY för att påbörja
bearbetning av den finska och estniska marknaden.
På den svenska marknaden har Ecoclime levererat till Vattenfall,
ABB, Securitas, Areim, Atrium Ljungberg, HSB med flera.
INGÅENDE DOTTERBOLAG

KVARTALSUTVECKLING
Inomhusklimat är åter i tydlig tillväxt, trenden från föregående
kvartal består. Tillväxten för kvartalet uppgår ca 18 % och omsättningen når ca 12 MSEK. Orderböckerna i vår installationsverksamhet ser mycket bra ut och efterfrågan är stark i marknaden.
justerat EBITDA uppgår till ca -5 % vilket accentuerar nödvändigheten av att förbättra lönsamheten i vår installationsverksamhet
och öka andelen produktförsäljning för affärsområdet.
Vi ser en marknad som drivs av ett uppdämt underhållsbehov
vilket påverkar oss positivt. Att samhället börjar återgå till det
normala gör att kontor och lokaler fylls igen vilket medför att
intresset för våra klimattak stadigt ökar från såväl byggherrar
som hyresgäster och samarbetspartners. Intresset för våra
produkter i nya marknader är tydligt. Återkommande kunder har
varit och är en framgångsfaktor för affärsområdet och nu ser vi
även ett ökat intresse från nya kunder och stora fastighetsägare
för våra tjänster och produkter.

Flexibel Luftbehandling i Stockholm AB och KVS Montage AB (del
av H-gruppen Totalinstallatör AB).

NYCKELTAL
JAN-MAR
2022

JAN-MAR
2021

Nettoomsättning

11 823

10 036

Justerat EBITDA

-598

-916

Justerad EBITDA-marginal, %

-5,1%

-9,1%

BELOPP I TSEK

TILLVÄXT

NETTOOMSÄTTNING

JUSTERAD EBITDA-MARGINAL

18 %

12

-5%

Tillväxt nettoomsättning
Q1 2022 jämfört med Q1 2021

MSEK

(10 MSEK Q1 2021)

(-9 % Q1 2021)

ECOCLIME GROUP
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KONCE RNENS
F INANS I EL L A ST Ä L L N IN G

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

INVESTERINGAR

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till
128,7 (184,9) MSEK.

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar
har skett med 5,3 (4,5) MSEK, varav 4,7 (3,8) MSEK avsåg
aktiverade utvecklingskostnader.

Utöver dessa likvida medel fanns checkräkningskrediter på
7,6 (4,1) MSEK.
Koncernens räntebärande skulder per den 31 mars 2022 är
kopplade till leasingkontrakt enligt IFRS 16. Den långfristiga delen
uppgick till 3,1 (2,5) MSEK. Och den kortfristiga delen uppgick till
6,2 (4,3) MSEK.
Ej räntebärande skulder avseende genomförda förvärv
uppgick till 0 (0) MSEK och beräknade villkorade köpeskillingar
för genomförda företagsförvärv uppgick till 31,3 (4,3) MSEK.
Huvuddelen ingår i långfristiga skulder där beräknade villkorade
tilläggsköpeskillingar ingår med 28,0 (0) MSEK och avser förvärvet
av Miljöbelysning Sweden AB.
Soliditeten uppgick till 76 (85) %.
Kassalikviditeten uppgick till 304 (504) %.
KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden
januari– mars 2022 minskade till -0,5 (3,8) MSEK. Det lägre
kassaflödet under 2022 är främst hänförligt till att koncernen
återigen har växt, både organiskt och genom förvärv, i takt med
ökad efterfrågan och aktivitet på marknaden. Ökad försäljning
med fler projekt binder mer rörelsekapital i bland annat
kundfordringar och upplupna projektintäkter.
Investeringar i dotterföretag och rörelser innebar ett negativt
kassaflöde om 16,7 (0) MSEK. I kassaflödet från investeringsverksamheten ingår även utbetalningar för utveckling och aktiveringar med 4,7 (3,8) MSEK. Samt påbörjad investering för utökad
produktionskapacitet med 0,6 (0) MSEK.

EGET KAPITAL
Eget kapital uppgick den 31 mars 2022 till 312,7 (309,2) MSEK,
vilket motsvarar 6,84 (7,92) SEK per utestående aktie.
I samband med tillträdet av Miljöbelysning Sweden AB den
1 februari 2022 emitterade Ecoclime Group 805 910 nya B-aktier
i syfte att utgöra en del av den totala köpeskillingen. Resterande
del betalades kontant. Kvittningsemissionen gjordes med stöd
av tidigare bemyndigande från Ecoclime Groups årsstämma.
Emissionen motsvarade en utspädning om 1,75 procent av
aktiekapitalet och 0,89 procent av röstetalet i Ecoclime Group.
Antalet aktier i Ecoclime Group ökade från totalt 45 304 853 till
46 110 763 aktier.

ECOCLIME GROUP
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ÖVR IGA UP PL Y SN I N G A R

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner med närstående har skett med JLO Invest AB (Lennart Olofsson), under januari och februari, och med Gold Line
Management & Financials AB (Torbjörn Hansson). Ersättningarna
är för utfört arbetet och utlägg enligt avtal.
MODERFÖRETAGET
Nettoomsättningen under första kvartalet 2022 uppgick till
3,5 (2,3) MSEK, vilket huvudsakligen avser fakturering till
dotterföretag för utförda tjänster. Resultatet efter finansiella
poster uppgick till –4,4 (-1,2) MSEK. Kostnaderna för tillväxt och
marknadsetableringar uppgick till -3,4 MSEK (-0,7) och redovisas
som övriga rörelsekostnader.
Likvida medel uppgick den 31 mars 2022 till 102 (173) MSEK.
Investeringar avseende aktier i dotterföretag har uppgått till
16,7 (0) MSEK. Inga väsentliga investeringar har skett i immateriella eller materiella anläggningstillgångar
VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
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).
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).
Moderföretagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 redovisning för
juridiska personer. Ett antal nya eller ändrade standarder träder
i kraft från och med 2021. Ingen av dessa förändringar förväntas
ha väsentlig effekt på koncernens redovisning.
Koncernens fullständiga redovisningsprinciper beskrivs i årsredovisningen för 2021 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.
AFFÄRSOMRÅDEN
Affärsområden (benämns i årsredovisningen som segment)
definieras som affärsenheter och består av totalt tre 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. Affärsområden
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.
MEDARBETARE
Den 31 mars 2022 uppgick antalet anställda till 102 (75).
(Per 2021-12-31 uppgick antalet anställda till 78).
Ökningen kommer i allt väsentligt från förvärvade verksamheter.
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.
Efter att alla restriktioner tagits bort ser vi ingen väsentlig framtida påverkan på verksamheten med anledning av pandemin.
KONFLIKTEN I UKRAINA
Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sin invasion av Ukraina.
Konflikten skapar osäkerhet för världens, Europas och Ecoclime
Group AB:s ekonomi. Kriget medför stort lidande för de miljontals människor som drabbas och påverkar det geopolitiska läget.
Det är svårt att bedöma konsekvenserna för världsekonomin
på grund av det osäkra läget. Verksamhetsmässigt påverkas
Ecoclime i mycket liten grad i det korta perspektivet, men vi följer
givetvis utvecklingen noga. 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.
Den kan påverka utvecklingen negativt för Ecoclime Groups
finansiella resultat och ställning. Det är dock för närvarande inte
möjligt att bedöma de exakta konsekvenserna.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2021 under avsnittet
”Risker och osäkerhetsfaktorer” på sidorna 44-47, i not 2 under
avsnittet ”Väsentliga uppskattningar, bedömningar och risker”
på sidan 44, samt i not 22 ”Finansiella risker” och hanteringen av
dessa” på sidorna 61-64.
Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter.
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KONCE RNENS
F INANS I EL L A R A P PO R TE R
RESULTAT I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK

2022
JAN-MAR

2021
JAN-MAR

2021
JAN-DEC

54 410

30 337

143 930

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3 989

3 836

15 444

58 399

34 173

159 374

Material och köpta tjänster

-31 043

-15 420

-69 521

Personalkostnader

-16 928

-14 825

-58 446

Övriga externa kostnader

-8 395

-3 795

-22 789

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar i rörelsen

-2 541

-1 765

-7 069

-508

-1 633

1 549

-6 478

-1 749

-11 997

0

0

-362

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader och övriga
rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader
Förvärvsrelaterade kostnader
Förvärvsrelaterade avskrivningar

-648

-648

-2 611

-7 635

-4 030

-13 421

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

0

0

-500

Finansiella intäkter

1

0

8

-94

-237

-537

Resultat efter finansiella poster

-7 728

-4 267

-14 450

Resultat före skatt

-7 728

-4 267

-14 450

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat från finansiella poster

Finansiella kostnader

Skatt

-219

97

2 236

-7 947

-4 171

-12 214

Resultat per aktie (kr)

-0,17

-0,11

-0,31

Eget kapital, kr/aktie

6,84

7,92

7,88

45 708

39 027

39 166

2022
JAN-MAR

2021
JAN-MAR

2021
JAN-DEC

-7 947

-4 171

-12 214

0

0

0

-7 947

-4 171

-12 214

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

Resultat per aktie

Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental)

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

Periodens resultat och årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare

ECOCLIME GROUP
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FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK

31 MAR 2022

31 MAR 2021

31 DEC 2021

65 205

57 038

62 138

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m

1 415

1 078

1 226

Datorprogram

4 691

0

4 691

80 547

34 556

34 449

147 168

92 673

102 503

43 096

32 446

34 251

9 018

6 120

9 018

17 454

15 533

12 165

216 737

146 771

157 938

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Goodwill
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager

22 349

9 455

10 773

Kortfristiga fordringar

41 878

22 977

37 867

Likvida medel

128 704

184 898

152 655

Summa omsättningstillgångar

192 931

217 330

201 294

409 667

364 101

359 232

312 727

309 225

308 839

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

25

0

16

Summa eget kapital

312 751

309 225

308 855

Långfristiga skulder

40 820

13 614

8 034

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

56 096

41 262

42 343

409 667

364 101

359 232

ECOCLIME GROUP
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

2022
JAN-MAR

2021
JAN-MAR

2021
JAN-DEC

Rörelseresultat

-7 635

-4 030

-13 421

3 189

2 413

12 397

Erhållna räntor

1

0

8

Erlagda räntor

-94

-237

-537

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Betalda skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-576

-545

-219

-5 115

-2 399

-1 772

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändring varulager
Förändringar kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

684

-2 952

-3 456

4 779

8 435

-5 121

-893

771

-2 809

4 570

6 255

-11 387

-545

3 855

-13 159

-16 742

0

-2 733

-4 712

-3 792

-15 695

Investeringsverksamheten
Rörelseförvärv och andra andelar i företag
Förvärv av immateriella tillgångar
Övriga finansiella transaktioner
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

863

-565

-693

-6 309

-22 020

-4 485

-23 874

0

152 400

156 174

-2

-9 612

-10 144

232

0

3 935

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionsutgifter
Inbetalda optionspremier
Erhållet bidrag

0

687

107

Amortering av skulder till kreditinstitut

0

-2 550

-2 550

Amortering av leasingskuld

-1 617

-1 069

-4 086

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 387

139 276

143 436

-23 951

138 646

106 403

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

152 655

46 252

46 252

Likvida medel vid periodens slut

128 704

184 898

152 655

7 600

4 100

4 100

136 304

188 998

156 755

Limit checkkrediter
Tillgängliga likvida medel

ECOCLIME GROUP
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Eget kapital hänförligt till
moderföretagets ägare
BELOPP I TSEK
Belopp vid periodens ingång

2022
JAN-MAR

2021
JAN-MAR

308 855

168 627

-7 947

-4 171

0

0

12 000

152 400

-2

-9 612

0

1 980

232

0

-388

0

312 751

309 225

Förändring av eget kapital under perioden
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat
Nyemission
Emissionskostnader
Skatteeffekt emissionskostnader
Inbetalda optionspremier
Övriga förändringar
Utgående balans
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MO DE R F ÖRET AGET S
F INANS I EL L A R A P PO R TE R
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2022
JAN-MAR

2021
JAN-MAR

2021
JAN-DEC

Nettoomsättning

3 509

2 365

10 297

Övriga rörelseintäkter

1 164

605

2 140

4 672

2 970

12 437

Material och köpta tjänster

-1 208

0

-1 155

Övriga externa kostnader

-1 882

-1 827

-20 214

Personalkostnader

-1 605

-732

-4 748

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar i rörelsen

-1 032

-719

-2 878

Rörelseresultat före Övriga rörelsekostnader

-1 056

-309

-16 558

Övriga rörelsekostnader

-3 398

-715

0

Rörelseresultat (EBIT)

-4 454

-1 024

-16 558

0

0

0

-13

-148

-751

-4 467

-1 172

-17 309

BELOPP I TSEK

Intäkter

Rörelsens kostnader

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt
Periodens resultat

0

0

3 218

-4 467

-1 172

-14 091

0

0

2 789

-4 467

-1 172

-11 303

2022
JAN-MAR

2021
JAN-MAR

2021
JAN-DEC

-4 467

-1 172

-11 303

0

0

0

-4 467

-1 172

-11 303

TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK
Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden
Totalresultat för perioden

Periodens resultat och årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.					
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK

31 MAR 2022

31 MAR 2021

31 DEC 2021

12 489

14 294

16 330

Materiella anläggningstillgångar

5 999

659

943

Övriga anläggningstillgångar

9 018

0

10 389

Finansiella anläggningstillgångar

215 204

133 939

157 311

Summa anläggningstillgångar

242 711

148 893

184 974

234

0

234

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

3 678

870

1 596

Likvida medel

102 108

173 106

134 839

Summa omsättningstillgångar

106 021

173 976

136 669

Summa tillgångar

348 731

322 869

321 643

312 759

312 008

305 228

28 000

4 314

0

7 972

6 547

16 415

348 731

322 869

321 643

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga Skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

ECOCLIME GROUP
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Ä GAR INF ORM AT I ON
OC H ÄG A R ST R UK T UR
ÄGARINFORMATION OCH ÄGARSTRUKTUR

AKTIESLAG
A

De största aktieägarna 2022-03-31
CELSIUM GROUP I UMEÅ AB

B
Innehav

Röster

Röster i %

4 771 000

1 530 154

49 240 154

54,14%

0

6 115 428

6 115 428

6,72%

165 354

3 903 679

5 557 219

6,11%

CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB

0

1 963 500

1 963 500

2,16%

SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY

0

1 669 037

1 669 037

1,84%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

0

1 653 399

1 653 399

1,82%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

0

1 608 361

1 608 361

1,77%

BOYER, PERNILLA MARI

0

1 206 700

1 206 700

1,33%

CARNEGIE FONDER

0

1 100 000

1 100 000

1,21%

B TEDEBO HOLDING AB

0

1 073 859

1 073 859

1,18%

SVEAFASTIGHETER BOSTAD AB
JLO INVEST AB

ÖVRIGA AKTIEÄGARE
Totalt

44 881

19 305 411

19 754 221

21,72%

4 981 235

41 129 528

90 941 878

100,00%

Totalt antal aktieägare 4 374 st

Antal A-aktier

ANTAL AKTIER

KAPITAL

RÖSTER

4 981 235

10,8%

54,8%

Antal B-aktier

41 129 528

89,2%

45,2%

Totalt

46 110 763

100,00%

100,00%

ECOCLIME GROUP
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I NFORM A T I O N
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig
granskning av bolagets revisorer.

KONTAKTINFORMATION
Marcus Sandlund, VD
marcus.sandlund@ecoclime.se
+46 70-088 73 75
Robert Johansson, CFO
robert.johansson@ecoclime.se
+46 70-854 85 28

FINANSIELL KALENDER

05
MAJ

05
MAJ

Vår hemsida ecoclime.se är den främsta kanalen för IR-information. Där publicerar vi finansiell information omedelbart
efter offentliggörandet.
Ecoclimes årsredovisning för 2021 finns tillgänglig på:
ecoclime.se
Styrelsen genom verkställande direktören försäkrar att
rapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
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 0

Vilhelmina, 2022-05-05

Marcus Sandlund
VD

Publiceras på Ecoclime Groups hemsida.
Årsstämma Ecoclime Group
I Vilhelmina. Se Ecoclime Groups hemsida för
mer information.
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Delårsrapport januari-september 2022

16

Bokslutskommuniké 2022

AUGUSTI

FINANSIELL INFORMATION

Delårsrapport januari-mars 2022

NOVEMBER

FEBRUARI

Publiceras på Ecoclime Groups hemsida.

Publiceras på Ecoclime Groups hemsida.

Publiceras på Ecoclime Groups hemsida.
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NYC KEL T A L SD EFI NI TIO N E R
I denna delårsrapporthänvisas till ett antal finansiella mått som
inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal enligt
ESMA:s riktlinjer. Dessa mått förser ledningen och investerare
med betydelsefull information för att analysera trender i bolagets
affärsverksamhet. De alternativa nyckeltalen är inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. De är tänkta
att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presenteras i
enlighet med IFRS.

Icke IFRS-nyckeltal
Justerat EBITDA
Definition:

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar,
förvärvsrelaterade kostnader, övriga rörelsekostnader, finansnetto och skatt

Beräkning:

Rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar,
förvärvsrelaterade kostnader, övriga rörelsekostnader, finansnetto och skatt

Syfte:

Måttet används för att analysera lönsamheten i verksamheten, oberoende av avskrivningar, förvärvsrelaterade
kostnader och övriga rörelsekostnader

Justerad EBITDA-marginal
Definition:

EBITDA i % av nettoomsättningen

Beräkning:

EBITDA/nettoomsättning

Syfte:

EBITDA-marginalen används för att analysera EBITDA i relation till omsättningen

Förvärvsrelaterade kostnader
Definition:

Kostnader såsom mäklar- och konsultarvoden, advokatkostnader, stämpelskatt och tilläggsköpeskillingar.

Syfte:

Används för att särredovisa jämförelsestörande poster.

Förvärvsrelaterade avskrivningar
Definition:

Avskrivningar på produkträttigheter, kundavtal och identifierade övervärden förutom goodwill.

Syfte:

Används för att särredovisa jämförelsestörande poster.

20

