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Sammanfattning av perioden januari – december 2021
• Omsättning 157 190 TSEK (154 832)
• Nettoomsättning 141 746 TSEK (139 701)
• Varav organisk tillväxt 1,5 %
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 10 973 TSEK (15 628)
• EBITDA-marginal 8 % (11)
• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 3 904 TSEK (10 267)
• Resultat per aktie före utspädning -0,31 kr (0,15)
• Soliditet 86 % (74)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 420 TSEK (18 322)
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.

Sammanfattning av oktober – december 2021
• Omsättning 51 294 TSEK (42 038)
• Nettoomsättning 44 668 TSEK (39 691)
• Varav organisk tillväxt 12,5 %
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 3 783 TSEK (4 055)
• EBITDA-marginal 8 % (10)
• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 2 293 TSEK (2 532)
• Resultat per aktie före utspädning 0,03 kr (-0,01)
• Soliditet 86 % (74)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 594 TSEK (505)

Väsentliga händelser under Q4
• Ecoclime startar Team Wessman tillsammans
med specialister inom geoenergi.
• Ecoclime rekryterar Chief Sales Officer från
Siemens Energy.
• Ecoclime etablerar sig i Finland via avtal med
Stravent OY.
• Ecoclimes aktieoptionsprogram för personal och
styrelse, omfattande 1 500 000 teckningsoptioner,
fulltecknades.

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång
• Ecoclime förvärvar Miljöbelysning Sweden AB.
I samband med tillträdet den 1 februari tecknar
sig säljarna, Incusci Holding AB som en del av
köpeskillingen, för 805 910 B-aktier i Ecoclime
till ett värde av 12 MSEK.

Personal och organisation
• Antalet anställda uppgick vid periodens utgång
till 78 st personer totalt i koncernen.
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VD-ORD
Efter en pandemi som påverkat
oss kraftigt och som nu klingar av
visar Q4 att vi är tillbaka på banan.
med en organisk tillväxtökning
med 12,5%. Detta samtidigt som
vi tagit relativt stora kostnader för
ökad sälj- och leveranskapacitet. SDC Automation är
återigen stjärnan som bidragit mest resultamässigt.
Flexibel har gjort en rejäl uppryckning och H&H är
på rätt väg. Något som tillsammans med Evertherms
snabbt ökande försäljning resulterat i en 86%-ig ökning av omsättningen inom affärsområdet Cirkulär
energi. Även orderläget har förbättrats ytterligare.
Därtill har en omfattande insats gjorts vid fabriken,
som inom ramen för befintliga lokaler ställt om
till avsevärt högre leveranskapacitet inför år 2022.
Fjärde kvartalet visar därmed på alla fronter att vi
bör se förbättrade resultat efterhand som volymerna
av våra kärnprodukter nu ökar kraftigt.
Den rådande oron på våra marknader för inflation,
räntor, säkerhetsläget och den europeiska energioch klimatpolitiken, har vi tagit på fullt allvar. I
likhet med tidpunkten för covidutbrottet i mars
2020, har vi lyckats parera de förändrade marknadsförutsättningarna och stärkt vår värdeskapande
affärs- och säljmetodik ytterligare. Inte minst så kan
vi nu visa att våra Evertherm system inte bara ger
kraftiga värdeökningar för de fastighetsägare som
fokuserar på driftnettot och klimatnyttan utan även
avsevärt bättre Pay-off-kalkyler. Främst som följd av
de kraftiga besparingarna av kostnader när faktorer
som de höga priserna på köpt energi under värmesäsongen, de ökande energipriserna över tid, effektivare nyttjande av boarean, minskade effekttoppar och
driftsäkerheten utan servicebehov, vägs in i kalkylen.
Resultat som i flertalet fall halverar Pay-off-tiden.
Något som även bekräftas av de CSC-analyser som
Nordic Energy Audit gjort. De visar att Evertherm
även ger störst klimatnytta för pengarna särskilt i
ROT-projekt. Faktorer som också resulterat i en än
mer fokuserad Megadels- och säljstrategi som nu
successivt implementeras i säljverksamheten.
I ett omvärldsperspektiv har behovet av energieffektiviserande åtgärder för att klara klimatutmaningen
accentuerats i EU:s förslag till reviderat direktiv för
energiprestanda i byggnader som publice-rades i

december. Förslagen syftar till att öka takten av energieffektivisering i såväl nya som befintliga byggnader
och ses som ett av de viktigaste verktygen för att klara
EU:s ambitiösa klimatmål.
Medan andra diskuterar hur mycket klimatpolitik
vi har råd med, så erbjuder vi lösningar där minskad
klimatpåverkan och bättre ekonomi går hand i hand.
Medan andra bråkar om vilka energikällor som kan
ersätta EU:s beroende av importerade energiråvaror, så
bidrar vår teknik till att effektivare använda den energi
vi redan har i systemet och därmed minska behovet av
att tillföra nytt.
Det är uppenbart att våra lösningar ligger helt rätt i
tiden.
Förvärvet av Miljöbelysning som slutfördes efter
periodens slut, har följt de kriterier och villkor som är
grunden i vår förvärvsstrategi. Med Miljöbelysning får
vi fler och avsevärt bredare säljresurser och ytterligare
produktsynergier i relation till våra fastighets- och
industrimarknader.
Anställningen av Christoffer Eklund som försäljningschef i koncernen med ett starkt CV från Siemens, ger
oss ytterligare en resurs för att snabbare nå ut till fler
marknader. Vilket även är avsikten med vår satsning
på accelererad organisk tillväxt genom rekrytering av
flera kvalificerade medarbetare i hela leveranskedjan
från försäljning, via projektering till installation och
service.
Jag vill slutligen nämna en strategisk faktor nämligen
vår unika mjukvara från Ecocloud Automation för
prognosstyrning av fastigheter. En tjänst vi börjat rulla
ut med stora fördelar för fastighetsägare vid energieffektivisering och för den samhälleliga infrastrukturen.
Vi ser fortsatt med tillförsikt framåt inför den uppskalning och accelererade organiska tillväxt som vi
stakat ut vägen för kommande år. Vi bedömer därför
att vi med vår starka kassa och egna kapital, har goda
förutsättningar att, i våra operativa affärsområden, nå
den estimerade omsättningen om 300 MSEK och vårt
justerade EBITDA-mål om 15% under året.
/ Lennart Olofsson, VD
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Ett proptechbolag med teknologi 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

Finansiering

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 klimat-avtryck 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.

78
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PERIODEN OKTOBER–DECEMBER 2021

VERKSAMHETEN
Under Q4 har det skett förbättringar inom samtliga
affärsområden i relation till resten av året varför en
total omsättningsökning om 12,5% och en EBITDAökning med 30% i våra operativa affärsområden. En
förbättring med  med 2,2 MSEK. Fastighetsautomation har återhämtat sig starkt efter ett svagare Q3
men har inte nått 2020 års rekordnivå. Däremot är
EBITDA-resultatet högre än 2020. Affärsområdet
cirkulär energi har efter ett svagt första halvår ökat
omsättningen kraftigt. Etableringen av TeamWessman under kvartalet har tagit längre tid och ännu
inte nått affärsplanens interna mål. Försäljningen
inom Evertherms har ökat i enlighet med de under
året uppjusterade planerna
Återhämtningen under Q4 inom affärsområdet Cirkulär har resulterat i en ökning av nettoomsättningen
med 87% jämfört med samma period förgående år.
Affärsområdet Inomhusklimat har efter en kraftig
tillbakagång under första halvåret återhämtat sig och
nått en ökning med 3% högre nettoomsättning än
2020.
Rörelseresultaten före skatt (EBIT) som förbättrats
kraftigt under Q4 kommer däremot även fortsättningsvis att påverkas negativt av satsningarna på
ökad tillväxt och den fortsatta uppbyggnaden av
managementteamet, ökade förvärvsaktiviteter och
säljverksamhet, de pågående satsningarna inom
affärsområdet Cirkulär energi bl a med utbyggnaden
av leveranskapaciteten och de internationella
aktiviteterna, främst i Tyskland.

Att EBIT-resultatet förbättrats under Q4 beror på
de ökande säljaktiviteterna inom affärsområdet
Cirkulär energi främst som följd av de höga marginalerna för Evertherms produktprogram. Aktiviteter
som påverkat resultatet negativt är införande av
system för säkerställande av de interna processerna,
CE-märkning av systemen inför den planerade internationella expansionen, utvecklingen av molntjänster samt kostnaden för pågående förvärvsaktiviteter
och nyetableringar är sådant som krävs inför den
fortsatta expansionen. Dessa tillväxtaktiviteter har
fortsatt att ge resultat i accelererande försäljning och
tillväxt, vilket avspeglar sig i omsättningsökningen
under perioden.
Integrationen av Evertherms installationsverksamhet med H-gruppen och Flexibel förstärks nu
kontinuerligt med fler gemensamma affärer, projekteringar och installationsprojekt. Evertherm och
Ecoclime fokuserar alltmer på produktförsäljningen
via det svenska försäljningsbolaget, med fortsatt
snabbt ökande orderingång och kraftigt ökande antal
förskrivningar som följd.
Förvärvsaktiviteterna har ökat ytterligare under Q4.
Däremot är multiplarna för större förvärvskandidater fortfarande höga, varför fokus fortsatt är på bolag
med omsättning under 100 MSEK. Även de fortsatta
rekryteringarna av affärsingenjörer som pågår inom
affärsområdet cirkulär energi är viktiga för att öka
tempot i sälj- och leveransprocesserna.
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AFFÄRSOMRÅDE
INOMHUSKLIMAT

AFFÄRSOMRÅDE
FASTIGHETSAUTOMATION

Affärsområdet består av Ecoclimes unika systemlösning för ett dragfritt, temperaturstabilt inomhusklimat som även utgör den första och ursprungliga
kärnverksamheten inom koncernen. Affärsområdet
har sedermera genom förvärv tillförts de två entreprenadverksamheterna KVS Montage som ingår i
H-gruppen och Flexibel Luftbehandling.

Affärsområdet består av integrationsentreprenader
och service i SDC Automation AB samt avknoppningen av Ecocloud Automation AB, vars verksamhet
är helt fokuserad på styrsystemen för integration
av Evertherms systemlösningar i fastigheter samt
molntjänster avseende fastighetsautomation,
företrädesvis prognosstyrning för att minimera
energi- och effektbehoven i fastigheter och lokaler.
Verksamheten inom affärsområdet är stabil och har
överträffat EBITDA -målet om 15%.

Tecknen på fortsatt återhämtning är starka där
särskilt Flexibel Luftbehandlings omsättning som
minskade tidigare under året, återhämtat sig under
Q4. Ett ökat samarbete med KVS har inletts.
Inom affärsområdet integreras successivt Ecoclimes
komfortsystem för ett bättre inomhusklimat, i
de förvärvade verksamheterna av vilket följer att
volymerna för dessa produkter ska öka successivt
som andel av verksamheten. Tendensen är ett
ökande intresse även som följd av pandemin där
Ecoclimes produkter kan minimera smittspridning
och föroreningar av luft i kontorslokaler genom
avsevärt lugnare luftrörelser, säkerställd jämn
temperatur, minskat drag och oljud från ventilationssystem och minskade energibehov vid ventilation,
vilka är några av fördelarna. Något som forskningen
visat kan öka produktiviteten i lokaler med upp till
30%. Därtill erbjuder produkterna avsevärt lägre
installationskostnader särskilt i äldre kontorslokaler
då de kan installeras i befintliga ventilationssystem
vilket nu även skett och nu även kan demonstreras
i Ecoclimes nya Stockholmskontor i anslutning till
Mörby centrum.

Orderstocken i SDC är fortsatt tryggad med full
beläggning för hela 2022. Insatser för att öka kapaciteten inom SDC ytterligare pågår. De är däremot
svåra att uppnå då det särskilt i Stockholmsregionen,
råder stor brist på kvalificerade tekniker.
IoT-plattformen SDC Optima integreras i alltfler
kundprojekt. Standardiseringen av plattformen drivs
nu utvecklingsmässigt av Ecocloud Automation där
en mjukvaruverksamhet byggs upp med rekrytering
av fler mjukvaruspecialister och integration med
Ecoclimes övriga kärnprodukter, systemmässigt.
Under året har den nya prognosstyrningstjänsten för
fastigheter som utvecklas inom Ecocloud, sucessivt
integrerats i projekt hos några av SDC;s kunder
Stockholms innerstad och i en första skarp installation hos en BRF i Västerås.
Det standardiserade styrsystem som är en av
grundstenarna i Evertherm SEW-systemen integreras nu i de standardiserade produktleveranserna av
systemen för olika marknader och nu även inom för
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nyttjande inom TeamWessman. Flera integrerade
lösningar med Ecoclimes övriga produktprogram för
behovsstyrning av lokaler och bostadsfastigheter för
energieffektivisering kommer att kunna presenteras
under de närmaste åren, varav en av lösningarna
för effektstyrning av värmesystem presenterades
i samband med etableringen av TeamWessman.
Lösningar som initialt utvecklats och betatestats i
ett projekt som även kan beskådas via länken https://
www.youtube.com/watch?v=4n723eG1ZB8

AFFÄRSOMRÅDE
CIRKULÄR ENERGI
Affärsområdet innefattar Evertherm Reenergy
Systems AB med kärnprodukterna för återvinning
av värmeenergi från spill- och avloppsvatten i
fastigheter och industriprocesser,. En verksamhet
som började etableras försäljningsmässigt på bredare
basis under hösten 2020. I samband med förvärvet
av H-gruppen den 1 januari 2020, införlivades även
installationsbolaget Hansson & Hansson Rör AB
(H&H) i affärsområdet. Under perioden etablerades
även TeamWessman som är ett mer renodlat
bergvärmeborrföretag i samarbete med ett team
av erfarna bergborrare. Den främsta orsaken till
ertableringen är synergier med övriga verksamheter
inom affärsområdet och med övriga affärsområden.
H&H var den verksamhet i Ecoclime som påverkades mest av Covid-19-utbrottet under första halvåret
2020 och även under Q1 2021. Under resten av året
har det skett en snabb återhämtning delvis som följd
av integrationsarbetet mellan H&H och Evertherm,
som stoppades upp under pandemiutbrottet.

Integrationen genomförs nu successivt med följden
att även H&H ökat omsättningen även under Q4..
Evertherms produktverksamhet med den nya
standardprodukten Evertherm SEW för återvinning
av energi från spillvatten i fastigheter har fortsatt att
sälja bra efter introduktionen i fastighetsmarknaden
hösten 2020 och har accelererat som resultat av att
den nya säljorganisationen kom på plats under Q1
med kraftig orderingång, föreskrivningar, nya projekteringar och prospekt. Något som även avspeglar
sig i Evertherms fakturering som fortsatt att öka till
9,5 MSEK i Q4 i linje med den uppgraderade budgeteten med en rullande årsomsättning om 40 MSEK.
Därtill har en uppskalning av verksamheten till en
leveranskapacitet av 50 st Evertherm SEW system
årligen, slutförts under Q4. En kapacitetsökning som
möjliggör 100 MSEK i produktleveranser från och
med år 2022.
Utöver de aktuella resultaten tar exportplanerna
fortsatt form. Marknads- och projekteringsaktiviteter genomförs med fokus på två stora fastighetsbolag
i Tyskland. Två projekt är fortsatt under förhandling.
Avtalsavsluten har återigen försenats.  CE-märkning av Evertherm SEW-systemen för den tyska
marknaden har slutförts under perioden. En mer
detaljerad analys av delar av marknaden framför allt
med avseende på det affärsmässiga drivkrafterna
i olika marknadssegment har slutförts och även en
analys av marknadspotential och förutsättningar för
Evertherm på fler marknader globalt.
Ett besök på Evertherms egen hemsida ger en
helhetsbild av den aktuella produktverksamheten
innefattande kundnytta och tillhörande projekt och
cirkulära energilösningar:
https://www.evertherm.se/
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Affärsområdenas del av nettoomsättningen i %
6%

32 %

Inomhusklimat
34 %

2021
jan-dec

Cirkulär energi
Fastighetsautomation
Gemensamt

28 %

FÖRDELNING AFFÄRSOMRÅDEN JAN-DEC 2021
BELOPP I TSEK

Intäkter från externa kunder

INOMHUSKLIMAT

CIRKULÄR
ENERGI

FASTIGHETSAUTOMATION

GEMENSAMT

TOTALT

46 280

39 521

47 712

8 233

141 746

353

12 258

3 251

-418

15 444

Summa intäkter

46 632

51 779

50 963

7 815

157 190

Råvaror och förnödenheter

-24 265

-22 133

-20 937

-1

-67 336

Intäkter från övriga affärsområden

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
EBITDA

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat före förvärvsrelaterade
kostnader (EBITA)

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

-5 107

-5 372

-4 251

-8 059

-22 789

-15 142

-18 953

-14 631

-7 365

-56 092

2 118

5 321

11 144

-7 610

10 973

4,6%

13,5%

23,4%

-51

-2 926

-256

-3 836

-7 069

2 067

2 395

10 888

-11 446

3 904

4,5%

6,1%

22,8%

-716

-5 013

0

-6 269

-11 997

7,7%

2,8%

0

-4 248

0

-1 079

-5 327

1 351

-6 866

10 888

-18 794

-13 420

0

19 914

844

2 823

23 582

Övriga upplysningar
Investeringar
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35 %
40 %

2020
jan-dec

Inomhusklimat
Cirkulär energi
Fastighetsautomation
Gemensamt

25 %

FÖRDELNING AFFÄRSOMRÅDEN JAN-DEC 2020
BELOPP I TSEK

Intäkter från externa kunder

INOMHUSKLIMAT

CIRKULÄR
ENERGI

FASTIGHETSAUTOMATION

GEMENSAMT

TOTALT

55 280

35 618

48 803

0

139 701

2 074

31 533

1 451

-19 927

15 131

Summa intäkter

57 355

67 150

50 254

-19 927

154 832

Råvaror och förnödenheter

-27 275

-26 353

-23 738

9 548

-67 818

Intäkter från övriga affärsområden

Övriga externa kostnader

-13 018

-16 845

-6 871

18 395

-18 338

Personalkostnader

-15 345

-20 266

-11 882

-5 555

-53 048

1 716

3 686

7 764

2 461

15 628

3,1%

10,3%

15,9%

-64

-1 157

-158

-3 981

-5 361

1 652

2 530

7 605

-1 520

10 267

3,0%

7,1%

15,6%

0

0

0

-1 700

-1 700

EBITDA

Avskrivningar, materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat före förvärvsrelaterade
kostnader (EBITA)

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

11,2%

7,3%

0

-2 611

0

20

-2 591

1 652

-81

7 605

-3 201

5 976

35

13 804

2 018

16 742

32 599

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 i slutet av 2020
och i inledningen av 2021 sett en påverkan på våra

traditionella installationsverksamheter med senareläggning av projekt och beställningar. För att slutet
av första kvartalet åter se viss återgång till mera
beslut från beställare för projektgenomförande.
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 2020 återfinns
den under avsnittet ”risker och osäkerhets- faktorer”
på sidorna 43-45, i not 2 under avsnittet ”uppskattningar, bedömningar och risker” på sidan 43, samt i
not 21 ”finansiella risker och hanteringen av dessa”
på sidorna 58-59. Inga väsentliga förändringar har
uppkommit därefter.
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FINANSIELL INFORMATION
KONCERNEN
Januari – december 2021

Soliditeten blev 86 % (74).

Intäkter

Eget kapital hänförligt till Ecoclimes aktieägare
uppgick till 308,5 MSEK (168,6).

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 141,7
MSEK (139,7) vilket motsvarade en ökning med 1,5 %.
Omsättningsökningen är främst hänförlig till  
Cirkulär Energi som under året ökat med 11%.
Fastighetsautomation är fortsatt stabila, medan
Inomhusklimat har minskat med -16%.
Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA,
uppgick till 11,0 MSEK (15,6) med en EBITDA marginal om 8 % (11).
Aktiviteter för tillväxt och marknadsetableringar,
framför allt inom Evertherm och export redovisas
som övriga rörelsekostnader, -12,0 MSEK (-1,7) och
ingår inte i beräkningen av EBITDA-resultatet.
Resultatet efter skatt uppgick till -12,2 MSEK (4,6).
Resultat per aktie före utspädning blev -0,31 kr (0,15).
Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 152,6
MSEK (46,2). Utöver dessa likvida medel fanns
checkkrediter på 4,1 MSEK. Kassaflödet från den
löpande verksamheten blev -9,6 MSEK (18,3).
Under rapportperioden har bolaget genom två
riktade nyemissioner av B-aktier tillförts 152,4
MSEK i likvida medel, före emissionskostnader.
Investeringarna uppgick totalt till 23,6 MSEK (28,7).
Investeringar med 12,2 MSEK (14,5) i aktiverat arbete och övriga immateriella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar 8,6 MSEK (0,9).
Och Tilläggsköpekillingar för H-Gruppen och SDC
Automation 2,8 MSEK (15,2)
Kassalikviditeten, exklusive beviljade checkkrediter,
var 454% (166).

Koncernens räntebärande skulder per den 31
december 2021 är leasingskulder enligt IFRS 16,
de långfristiga uppgick till 1,1 (4,2) MSEK. Och de
kortfristiga uppgick till 4,2 MSEK (3,1).

Oktober – december 2021
Intäkter

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 44,7
MSEK (39,7) vilket motsvarade en ökning med
12,5%.
Omsättningsökningen är främst hänförlig till   
Cirkulär Energi som under kvartalet ökat med 87%.
Fastighetsautomation, stabilt och Inomhusklimat
har uppvisat återhämtning under perioden.
Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA,
uppgick till 3,8 MSEK (4,0) med en EBITDAmarginal om 8% (10).
Resultatet efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (-0,2).
Resultat per aktie före utspädning blev 0,03 kr
(-0,01).
Likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -4,6
MSEK (0,5).
Investeringarna uppgick totalt till 8,6 MSEK (2,3).
Investeringar med 4,0 MSEK (3,1) i aktiverat arbete
och övriga immateriella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar 3,7 MSEK (0,9).
Och Tilläggsköpekillingar för H-Gruppen och SDC
Automation 1,2 MSEK.
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MODERFÖRETAGET
Januari – december 2021

Oktober – december 2021

Nettoomsättningen uppgick till 10,2 MSEK (14,7)
och utgjordes i allt väsentligt av fakturering till
dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet efter skatt
uppgår till -11,3 MSEK (10,0).

Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (7,0) och
utgjordes i allt väsentligt av fakturering till
dotterbolag för utförda tjänster. Resultatet efter skatt
uppgår till -4,5 MSEK (9,8).

Aktiviteter för tillväxt och marknadsetableringar,
redovisas som övriga rörelsekostnader, -5,9 MSEK
(-1,7) och ingår inte i beräkningen av EBITDA
rörelseresultatet.
Transaktioner med närstående

Närstående transaktioner 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.
En kvittningsemission till JLO Invest AB och Gold
Line Management & Financials AB genomförs
genom kvittning av fordringar. Kursen 12,70 kr/aktie
beslutades om i anslutning till de riktade nyemissionerna som genomfördes mot institutionella investerare i februari och mars. Kvittningsemissionen av 210
236 A-aktier beslutades av årsstämman.

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

Affärsområden

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).

Affärsområden (tidigare benämnt 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.

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 2021.
Ingen av dessa förändringar förväntas ha väsentlig
effekt på koncernens redovisning.
Koncernens fullständiga redovisningsprinciper beskrivs
i årsredovisningen för 2020 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
finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde, samt finansiella
skulder värderade till verkligt värde i form av tilläggsköpeskilling. 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
2021
OKT-DEC

2020
OKT-DEC

2021
JAN-DEC

2020
JAN-DEC

51 294

42 038

157 190

154 832

44 668

39 691

141 746

139 701

3 783

4 055

10 973

15 628

8%

10%

8%

11%

2 293

2 532

3 904

10 267

5%

6%

3%

7%

-4 594

505

-9 576

18 322

454%

166%

454%

166%

Soliditet (%)

86%

74%

86%

74%

Resultat per aktie (kr)

0,03

-0,01

-0,31

0,15

6,81

5,11

7,88

5,47

Antal aktier vid periodens slut

45 304 853

33 026 955

45 304 853

33 026 955

Genomsnittligt antal aktier under perioden

45 304 853

33 026 955

39 165 904

30 804 895

KONCERNEN
Omsättning
Nettoomsättning
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
2021
JAN-DEC

2020
JAN-DEC

168 627

127 693

-12 191

6 401

0

0

Nyemission

156 190

41 547

Emissionskostnader

-10 144

-8 834

Skatteeffekt emissionskostnader

2 090

1 820

Inbetalda optionspremier

3 935

0

308 507

168 627

BELOPP I TSEK
Belopp vid periodens ingång

Förändring av eget kapital under
perioden
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat

Utgående balans
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FINANSIELLA RAPPORTER
KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG
BELOPP I TSEK

2021
OKT-DEC

2020
OKT-DEC

2021
JAN-DEC

2020
JAN-DEC

44 668

39 691

141 746

139 701

6 627

2 347

15 444

15 131

51 294

42 038

157 190

154 832

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
-19 216

-17 148

-67 336

-67 818

Personalkostnader

-18 020

-15 064

-56 092

-53 048

Övriga externa kostnader

Material och tjänster

-10 275

-5 771

-22 789

-18 338

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar i rörelsen

-1 491

-1 524

-7 069

-5 361

Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA)

2 293

2 532

3 904

10 267

Övriga rörelsekostnader

-1 560

0

-11 997

-1 700

Förvärvsrelaterade kostnader

-1 079

0

-2 716

0

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

-667

-648

-2 611

-2 591

-1 013

1 884

-13 420

5 976

0

0

-500

0

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

7

0

8

12

-142

-120

-537

-487

Resultat efter finansiella poster

-1 148

1 764

-14 450

5 501

Resultat före skatt

-1 148

1 764

-14 450

5 501

Skatt

2 524

-1 946

2 259

-920

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

1 376

-183

-12 191

4 581

0,03

-0,01

-0,31

0,15

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

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

6,81

5,11

7,88

5,47

45 305

33 027

39 166

30 805

2021
OKT-DEC

2020
OKT-DEC

2021
JAN-DEC

2020
JAN-DEC

1 376

-183

-12 191

4 581

0

0

0

0

1 376

-183

-12 191

4 581

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 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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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

31 DEC 2021

31 DEC 2020

Immateriella tillgångar

99 074

89 324

Materiella anläggningstillgångar

37 680

33 066

9 018

4 140

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Övriga anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

11 740

15 672

157 513

142 202

Omsättningstillgångar
Varulager

7 571

7 316

41 878

32 745

152 655

46 252

Summa omsättningstillgångar

202 104

86 314

Summa tillgångar

359 617

228 515

Kortfristiga fordringar
Likvida medel

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

308 507

168 627

Summa eget kapital

308 507

168 627

8 278

12 356

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

42 832

47 533

359 617

228 515
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
2021
OKT-DEC

2020
OKT-DEC

2021
JAN-DEC

2020
JAN-DEC

Rörelseresultat

-1 013

1 884

-13 420

5 976

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

4 967

2 172

12 489

7 952

7

0

8

12

BELOPP I TSEK

Erhållna räntor och finansiella intäkter
Erlagda räntor

207

-120

-537

-487

Betalda skatter

834

-2 442

-343

-1 176

5 001

1 493

-1 804

12 277

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Förändring varulager
Förändringar kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

1 475

3 161

-255

909

-15 888

-15 963

-6 676

-13 174

4 818

11 814

-341

18 309

Förändring rörelsekapital

-9 595

-988

-7 272

6 045

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 594

505

-9 576

18 322

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

-1 172

-2 700

-2 809

-15 232

-3 999

-3 085

-12 209

-14 466

233

4 351

0

1 876

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-3 705

-846

-8 563

-846

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 645

-2 280

-23 582

-28 668

0

40 000

152 400

40 000

-73

-4 590

-10 144

-8 834

1 450

0

3 935

0

0

49

0

687

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionsutgifter
Inbetalda optionspremier
Erhållet bidrag
Amortering av skulder till kreditinstitut
Amortering av leasingskuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

0

-150

-2 350

-750

-992

-808

-4 281

-3 532

385

34 501

139 560

27 571

-12 853

32 726

106 403

17 225

Likvida medel vid periodens början

165 508

13 526

46 252

29 027

Likvida medel vid periodens slut

152 655

46 252

152 655

46 252

Limit checkkrediter
Tillgängliga likvida medel

4 100

4 100

4 100

4 100

156 755

50 352

156 755

50 352
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

2021
OKT-DEC

2020
OKT-DEC

2021
JAN-DEC

2020
JAN-DEC

2 732

7 092

10 256

14 660

421

655

2 376

3 683

3 153

7 747

12 632

18 343

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Material och tjänster
Övriga externa kostnader

-320

-142

-1 833

-644

-10 286

-5 832

-15 286

-9 729

-1 516

-980

-3 410

-3 978

-719

-649

-2 878

-2 709

-9 688

144

-10 775

1 283

-806

0

-5 883

-1 700

-10 493

144

-16 658

-417

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i
rörelsen
Rörelseresultat före Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

8

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1

-58

-651

-175

-10 494

86

-17 309

-584

3 218

10 323

3 218

10 323

-7 276

10 431

-14 091

9 739

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatt
Periodens resultat

2 789

-588

2 789

246

-4 487

9 844

-11 303

9 985

2021
OKT-DEC

2020
OKT-DEC

2021
JAN-DEC

2020
JAN-DEC

-4 487

9 844

-11 303

9 985

0

0

0

0

-4 487

9 844

-11 303

9 985

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER 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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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

BELOPP I TSEK

31 DEC 2021

31 DEC 2020

14 068

13 561

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

4 372

12

Finansiella anläggningstillgångar

164 608

138 129

Summa anläggningstillgångar

183 048

151 702

234

110

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar

1 985

387

Likvida medel

134 839

32 928

Summa omsättningstillgångar

137 058

33 425

Summa tillgångar

320 107

185 128

306 887

168 411

0

1 350

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

13 220

15 366

320 107

185 128
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ÄGARINFORMATION
OCH ÄGARSTRUKTUR
De största aktieägarna 2021-12-31

Innehav

Kapital

Röster

i%

A A-aktier

B-aktier

4 771 000

1 530 154

6 301 154

49 240 154

54,63%

6 115 428

6 115 428

6 115 428

6,78%

3 903 679

4 069 033

5 557 219

6,17%

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA

2 093 832

2 093 832

2 093 832

2,32%

CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB

1 963 500

1 963 500

1 963 500

2,18%

SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY

1 683 483

1 683 483

1 683 483

1,87%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

1 652 079

1 652 079

1 652 079

1,83%

CARNEGIE FONDER

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1,22%

B TEDEBO HOLDING AB

1 083 859

1 083 859

1 083 859

1,20%

BOYER, PERNILLA MARI

1 056 700

1 056 700

1 056 700

1,17%

44 881

18 140 904

18 185 785

18 589 714

20,62%

4 981 235

40 323 618

45 304 853

90 135 968

100,00%

Antal aktier

Kapital

Röster

4 981 235

11,0%

55,3%

CELSIUM GROUP I UMEÅ AB
SVEAFASTIGHETER BOSTAD AB
JLO INVEST AB

ÖVRIGA AKTIEÄGARE
TOTALT

Antal A-aktier
Antal B-aktier
Totalt

Totalt antal aktieägare

165 354

40 323 618

89,0%

44,7%

45 304 853

100,00%

100,00%

4 535

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

Kalendarium

Lennart Olofsson, vd

2022-02-17
Vecka 13, 2022
2022-05-05
2022-05-05
2022-08-18
2022-11-10
2023-02-16

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

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

Finansiell information

Bokslutskommuniké 2021
Årsredovisning 2021 publiceras
Delårsrapport januari-mars
Årsstämma i Vilhelmina
Delårsrapport januari-juni 2022
Delårsrapport januari-september 2022
Bokslutskommuniké 2022

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

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 2020 finns tillgänglig
på ecoclime.se

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.
Vilhelmina, 2022-02-17

Lennart Olofsson
Verkställande direktör
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NYCKELTALSDEFINITIONER
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
EBITDA
Definition:

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Beräkning:

Rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

Syfte:

Måttet används för att analysera lönsamheten i verksamheten, oberoende av avskrivningar

EBITDA-marginal
Definition:

EBITDA i % av nettoomsättningen

Beräkning:

EBITDA/nettoomsättning

Syfte:

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

EBITA
Definition:

Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader, förvärvsrelaterade avskrivningar, finansnetto och skatt

Beräkning:

Rörelseresultat + förvärvsrelaterade kostnader, förvärvsrelaterade avskrivningar, finansnetto och skatt

Syfte:

Måttet används för att analysera lönsamheten i verksamheten före förvärvsrelaterade kostnader och
förvärvsrelaterade avskrivningar.

EBITA-marginal
Definition:

EBITA i % av nettoomsättningen

Beräkning:

EBITA/nettoomsättning

Syfte:

EBITA-marginalen används för att analysera EBITA i relation till nettoomsättningen

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.

