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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ecoclime Comfort Ceilings AB är ett 

miljö- och energiteknikföretag speci-

aliserat på system och produkter för 

bättre inomhuskomfort som är miljö-, 

energi- och kostnadseffektivare. Med 

lägre energiförbrukning, dragfri och 

ren ventilation, lägsta bygghöjd och 

vikt, diskret design, störst installa-

tionsflexibilitet, inga underhållskost-

nader samt 10 års produktgaranti, 

erbjuder Ecoclime den mest miljö-, 

hyresgäst- och fastighetsägarvänliga 

klimatlösningen för inomhuskomfort. 

Umeå, Vilhelmina och Arvika är 

verksamhetsorter med representation I 

Stockholm och Helsingfors. Bolaget är 

sedan den 18 februari 2014 noterat 

på Aktietorget.

www.ecoclime.se
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I Ecoclime talar vi kanske lite för sällan om 
hållbarhet – däremot så levererar vi den:

• Till fastighetsägare och hyresgäster 
erbjuder vi den bästa inomhuskom-
forten och arbetsmiljön. Utan drag, 
oljud, luftföroreningar, energiförbruk-
ning, underhållsbehov mm så leve-
rerar vi mer prisvärd och funktionell 
fastighetsnytta.

• För ägarnas skull i form av en verk-
samhet med snabb och stabil tillväxt 
på basis av de mest konkurrenskraf-
tiga och driftekonomiska lösningarna 
för fastighetskomfort.

• För miljöns skull då våra produkter 
kräver långt mindre energi vid till-
verkning, transporter, installationer 
och drift. De möjliggör en effektivare 
fastighetsstyrning med lägre ener-
giförbrukning och därmed mindre 
koldioxidutsläpp.

2015 har inletts bättre än förväntat 
med en försäljning redan första kvartalet 
som överträffat planerna. För helåret ser 
det fortsatt ljust ut, dels med kunder som 
återkommer med fler och större beställningar 
och nya kunder upptäcker fördelarna med 
våra inomhuskomfortlösningar. Ökningen 
av antalet kunder och installationer betyder 
även att allt fler projektörer och installa-
törer upptäcker och lär sig nyttja fördelarna 
med våra produkter och tjänster. Genom 
kundernas förståelse för nyttan med det vi 
kan erbjuda så öppnas även dörrarna till helt 

VÅR VD HAR ORDET

Hållbarhet är idag lite av ett modeord som används i många 

olika sammanhang. Och det blir allt svårare att förstå vad man 

vill kommunicera med tanke på ordets ursprungliga innebörd. 

Hållbarhet är däremot ett av de tre viktigaste orden i  

Ecoclimes värdegrund.

nya affärsmöjligheter. Ett sådant projekt 
genomförs under andra kvartalet 2015, vid 
renovering av HSB:s kundcenter i Umeå. 

Försäljningen första kvartalet 2015 har ökat 
snabbare än planerat och nya affärsmöjlig-
heter har tillkommit, där kundprojekten med 
produkter i arbete är fler än prognostiserat. 
Med syfte att nyttja affärsmöjligheterna har 
fokus därför lagts på att tillgodose kassaflödet 
och en process inletts för att möjliggöra en 
snabbare tillväxt för bolaget. En ny affärsstra-
tegi i hela värdekedjan implementeras under 
våren.

Ser jag tillbaka på året som gått så har 
vi uppnått en rad framgångar i såväl stort 
som smått, som lagt grunden för verksam-
hetens fortatta tillväxt. Att vi nått så långt är 
i huvudsak engagemanget från kunderna, 
leverantörerna och inte minst vår kompe-
tenta personals, förtjänst. Vi har även fått 
ett gott stöd från en lokal myndighet som 
Länsstyrelsen. Engagemang och överty-
gelse om att våra innovativa produkter och 
teknologi är en viktig pusselbit i fram-
tidens lösningar för en bättre inomhus-
miljö och driftekonomi är drivkraften för 

engagemanget. Med komfortlösningar som 
då även möjliggör lägre energiförbrukning 
och därmed mindre koldioxidutsläpp blir det 
även vårt gemensamma bidrag till den globala 
hållbarheten.
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ETT ÅR 
ENLIGT PLAN

ÅRET SOM HAR GÅTT

I oktober 2013 grundades Ecoclime på basis av en första 

order kylpaneler till Areim fastigheter via systerbolaget Nya 

Suncore, för installationer i bl a hälsoproduktföretaget 

Lifes och säkerhetsföretaget Stanleys, nya huvudkontor på 

Kungsholmen i Stockholm. Den 18 februari 2014 noterades 

Ecoclime på Aktietorget på basis av de positiva resultaten 

av leveransen till Areims fastighet och den affärsplan som 

togs fram under hösten 2013. 

Samtliga aktiviteter som planerades och 
kommunicerades via IM:et till marknaden 
i samband med noteringen på Aktietorget, 
har genomförts och målen med dessa 
aktiviteter har uppnåtts under året. 

Några av de viktigaste händelserna har 
varit:

• Order om provinstallation av 
våra komfortpaneler (komforvär-
me/-kyla) till en fastighetsägare i 
Umeå om 1200 m2 med option om 
ytterligare 7000 m2.

• Stöd från Tillväxtverket för 
provinstallationen.

• Notering på Aktietorget den 18 
februari i samband med nyemis-
sioner om 10 MSEK varav cirka 
50% tecknades av ägarna.

• Samarbetsavtal med 
ZoneControls om anpassning av 
rumsstyrningspaket.

• Uppbyggnad av försäljningsorga-
nisation och -administration inleds.

• Rekrytering av teknik- och pro-
duktchef från branschledaren 
genomförs.

• Komplett fastighetsrörsystem-
lösning för såväl värme som 
kyla utvecklas och installeras vid 
provinstallationen.

• Komplett rumsstyrningslösning 
(även trådlös) installeras hos 
första kund.

• Komfortpaneler (kyla/värme) i 
olika effektområden tas fram och 
installeras vid provinstallationen.

• Medverkan vid Nordbyggmässan 
ger flera nya kundprospekt.

• Samarbete med Malgomajskolans 
eltekniska program i Vilhelmina 
inleds.

• Samarbete med Umeå universitet 
och Luleå Tekniska Universitet 
inleds.

• Provinstallationen resulterar i 
godkännande från kunden och 
installation av komfortpaneler 
och rumsstyrningssystem för 
ytterligare 7000 m2 inom samma 
fastighet.

• Projektarbeten och examenspro-
jekt vid LTU och UMU bekräftar 
energispar- och komfortfördelarna 
med Ecoclimes lösningar.

• Ecoclimes produkter instal-
leras i Magicad för branschens 
projekteringssystem.

• Guidelines utvecklas för pro-
jektörer och installatörer som 
beskriver hur projektering och 

installation av Ecoclimes system-
lösningar i undertak, rum och 
fastigheter ska ske.

• Order från Areim/MVB om instal-
lation av kylpaneler i Securitas 
nya huvudkontor om 10 000 m2 
på Kungsholmen i Stockholm.

• Kvalitetssäkringssystem 
som säkrar spårbarheten för 
produkterna i hela produk-
tions- och installationskedjan 
utvecklas.

• På basis av första årets 
erfarenheter utarbetas en ny 
affärsstrategi, för implemen-
tering i verksamheten med 
start under våren 2015.
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TRE NYCKELORD

Hållbarhet

Är ett nyckelord för de verksamheter 
som bedrivs inom Ecoclime. Ecoclimes 
produkter ska inte bara vara hållbara för 
kunderna utan även för individens välbe-
finnande och ur ett samhällsperspektiv. 
Det betyder i praktiken att en produkt 
eller tjänst inte bara ska leverera den bästa 
funktionen och livslängden utan även ska 
uppfylla den sammantaget mest  
koldioxidsnåla lösningen som erbjuds 
marknaden. Det gäller såväl vid produk-
tion, som vid transporter, installation och 
drift.

Affärsmässighet

Ett annat av våra nyckelord är affärs-
mässighet i alla våra relationer med vår 
omvärld. Det gäller våra kunder, leveran-
törer, medarbetare och ägare och det vi 
gör i vår interna verksamhet – för att hålla 
ned kostnader och utnyttja våra resurser 
så effektivt som möjligt samt när vi ska ta 
betalt för den nytta vi levererar. För kun-
derna betyder det att vi ska leverera mest 

VÅR VÄRDEGRUND

Ecoclimes värdegrund baseras på tre nyckelord:

hållbarhet, affärsmässighet och engagemang.

funktionalitet för pengarna. För leveran-
törerna och medarbetarna att vi delar med 
oss av den nytta vi tillsammans skapar 
och levererar. För ägarna innebär det att 
vi kan få bättre marginaler vid försäljning 
av våra produkter vilket resulterar i en 
snabbare tillväxt och ett stigande värde och 
avkastning.

Engagemang

I alla våra relationer med människor som 
är länkar i vår värdegrundskedja, vill vi 
samarbeta med de som har ett engage-
mang i likhet med vår värdegrund. Vi kan 
aldrig bli bäst på de andra två värdena om 
inte övriga länkar i värdegrundskedjan 
drar åt samma håll. Och där har vi själva 
en viktig roll att spela och förmedla. 
När de kunder, projektörer, installatörer, 
medarbetare och leverantörer som vi 
samarbetar med delar vår värdegrund, då 
når vi våra mål med att leverera de mest 
prisvärda och hållbara lösningarna för våra 
kunder.



Årsredovisningen är upprättad i svenska 
kronor, SEK.

Verksamheten

Företagets verksamhet är att utveckla, tillverka 
och sälja produkter, tjänster och koncept för 
energiförsörjning avseende kyla och värme 
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 4 002 
220 sek, och avser främst produkt- och 
marknadsutveckling.

Ägarförhållanden

Bolagets huvudägare är Energiintressenter i 
Umeå AB, Org. nr 556919-9101.

Av årets inköp / försäljning avser  31,8 % / 
0% företag inom koncernen.

Väsentliga händelser under räken-
skapsåret

Ecoclime Comfort Ceilings AB har bildats 
i syfte att exploatera den potential som 
ETXtekniken representerar gentemot fast-
ighetsbranschen. Ecoclime besitter genom 
avtal samtliga rättigheter till ETX-teknologin 
avseende fastighetsrelaterade tillämpningar 
för komfortkyla, utan inskränkningar i vare 
sig löptid eller geografisk utbredning.

Aktien har anslutits till Euroclear och första 
handelsdag på AktieTorget var 2014-02-18.

I samband med ägarspridning inför upptagandet 
till AktieTorget genomfördes en publik ny-
emission uppgående till 7 068 419:60 kr. Och 
en kompletterande nyemission om 2 931 578 kr 
genomfördes.

Totalt uppgår de två nyemissionerna till   
9 999 997:90 kr, före emissionskostnader.

De två nyemissionerna registrerades av 
Bolagverket 2014-02-14 och 2014-02-28.

Aktiekapitalet har totalt utökats med 
1 492 537 aktier.

Antalet aktier uppgår efter registreringarna 
till 6 492 537.

2014 2012/2013

Nettoomsättning 3 137 768 30 000

Res. efter finansiella poster -475 783 -5 166

Res. i % av nettoomsättningen -15,16 -17,22

Balansomslutning 10 359 160 9 975 344

Soliditet (%) 82,45 63,33

Avkastning på eget kapital (%) -6,40 -0,16

Avkastning på totalt kapital (%) -4,65 -0,10

Kassalikviditet (%) 154,10 203,47

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Flerårsjämförelse*

Resultatdisposition

Väsentliga händelser efter räken-
skapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång har avtal om 
samarbeten, leveranser och försäljning 
tecknats.

För ytterligare upplysningar se bolagets hem-
sida www.ecoclime.se

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas  i 
Vilhelmina 2015-05-13.

Framtida utveckling

Fler installationsprojekt projekteras. 

Förstärkning av marknadsorganisationen 
kommer att genomföras. Försäljningsarbetet 
prioriteras inför en ökad tillväxt 2016.

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad förlust -5 166

överkursfond 8 373 002

årets förlust -475 783

7 892 053

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 7 892 053

7 892 053

 
 
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE
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EKONOMISK 
REDOVISNING
Resultaträkning

not 2014-01-01 
2014-12-31

2012-08-29 
2013-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER M.M.

   Nettoomsättning 3 137 768 30 000

   Aktiverat arbete för egen räkning 678 139 0

3 815 907 30 000

RÖRELSENS KOSTNADER

   Handelsvaror -2 067 852 0

   Övriga externa kostnader 1 -764 459 -35 166

   Personalkostnader 2 -1 449 949 0

   Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -8 090 0

-4 290 350 -35 166

Rörelseresultat -474 443 -5 166

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

   Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 189 0

   Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -2 529 0

-1 340 0

Resultat efter finansiella poster -475 783 -5 166

Resultat före skatt -475 783 -5 166

Skatt på årets resultat 5 0 0

Årets resultat -475 783 -5 166



Balansräkning

not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

   Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m. 6 4 002 220 0

4 002 220 0

Materiella anläggningstillgångar

   Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 19 678 0

   Inventarier, verktyg och installationer 8 34 799 0

   Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
   materiella anläggningstillgångar

0 1 950

54 477 1 950

Finansiella anläggningstillgångar

   Fordringar hos koncernföretag 9 2 554 318 0

2 554 318 0

Summa anläggningstillgångar 6 611 015 1 950

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

   Råvaror och förnödenheter 0 2 531 890

   Färdiga varor och handelsvaror 646 722 0

   Pågående arbeten för annans räkning 300 000 0

946 722 2 531 890

Kortfristiga fordringar

   Kundfordringar 489 026 37 500

   Fordringar hos koncernföretag 0 268 749

   Övriga fordringar 251 480 4 806 643

   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 438 118 0

2 178 624 5 112 892

Kassa och bank

   Kassa och bank 622 799 2 328 612

Summa kassa och bank 622 799 2 328 612

Summa omsättningstillgångar 3 748 145 9 973 394

SUMMA TILLGÅNGAR 10 359 160 9 975 344
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not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Bundet eget kapital

   Aktiekapital  ( 6 492 537 / 5 000 000 aktier) 11 649 254 500 000

   Ej registrerat aktiekapital 0 7 068 420

649 254 7 568 420

Fritt eget kapital

   Överkursfond 9 850 744 0

   Balanserat resultat -5 166 0

   Emissionskostnad -1 477 742 -1 245 049

   Årets resultat -475 783 -5 166

7 892 053 -1 250 215

Summa eget kapital 8 541 307 6 318 205

Kortfristiga skulder

   Leverantörsskulder 630 207 275 706

   Skulder till koncernföretag 623 907 2 531 890

   Övriga skulder 61 602 0

   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 502 137 849 543

Summa kortfristiga skulder 1 817 853 3 657 139

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 359 160 9 975 344

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

   Villkorad återbetalningsskyldighet Statligt stöd 400 000 400 000

Summa ansvarsförbindelser 400 000 400 000
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Kassaflödesanalys

not 2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten

   Rörelseresultat -474 443 -5 166

   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 8 090 0

   Erhållen ränta mm 1 189 0

   Erlagd ränta -2 529 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -467 693 -5 166

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

   Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 1 585 168 -2 531 890

   Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -451 525 -37 500

   Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 3 385 794 -5 075 392

   Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 354 501 275 706

   Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 338 103 3 381 433

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 744 348 -3 992 809

Investeringsverksamheten

   Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m. 6 -4 000 270 -1 950

   Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -2 554 318 0

   Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 7 -23 151 0

   Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 8 -39 417 0

   Årets amorteringar från koncernföretag 9 2 554 318 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 617 156 -1 950

Finansieringsverksamheten

   Årets nyemission 10 9 999 998 500 000

   Ej registrerad nyemission -7 068 420 7 068 420

   Emissionskostnader -232 693 -1 245 049

   Lån från aktieägare -2 531 890 0

   Återbetalt aktieägartillskott 10 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 166 995 6 323 371

Förändring av likvida medel -1 705 813 2 328 612

   Likvida medel vid årets början 2 328 612 0

Likvida medel vid årets slut 622 799 2 328 612
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Tilläggsupplysningar

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har för första gången upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Övergången till K3 har inte föranlett några 
ändrade redovisningsprinciper.

Värderingsprinciper

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och 
skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Företaget redovisar därför inkomsten till 
nominellt värde (fakturabelopp) om ersätt-
ningen erhålls  i likvida medel direkt vid 
leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Tjänster- och entreprenaduppdrag

Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas 
när tjänsterna tillhandahålls.Tjänsteuppdrag/
Entreprenaduppdrag på löpande räkning 
intäktsredovisas i takt med att arbetet 
utförs. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas 
i balansräkningen upp till det belopp som 
beräknas bli fakturerat och redovisas i posten 
”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”.

Företaget vinstavräknar, utförda tjänste- 
och entreprenaduppdrag till fast pris i takt 
med att arbetet utförs, s.k. succesiv vinstav-
räkning. Vid beräkningen av upparbetad 
vinst har färdigställandegraden beräknats som 
nedlagda utgifter per balansdagen i relation 
till de totalt beräknade utgifterna för att full-
göra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad 
intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i 
balansräkningen i posten ”Upparbetad men ej 
fakturerad intäkt”.

Ränta, royalty och utdelning

Ränta redovisas med tillämpning av effektiv-
räntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet 
med den aktuella överenskommelsens 
ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas 
när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms 
som säker.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt 
över tillgångarnas bedömda nyttjandepe-
riod. Komponent redovisning tillämpas. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje 
balansdag. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:

 Antal år

Maskiner och andra  
tekniska anläggningar 5

Inventarier, verktyg och  
maskiner 5

 
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt 
över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje ba-
lansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan 
nedskrivningsprövas årligen.

 
 Antal år

Balanserade utgifter för 
forsknings- och utvecklings- 
arbeten och liknande arbeten 5

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av 
anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-
in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till 
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad 
försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits 
till inkurans.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler 
som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära 
skillnader. En temporär skillnad finns när 
det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
Temporära skillnader beaktas ej i skillnader 
hänförliga till investeringar i dotterföretag, 
filialer, intresseföretag eller joint venture om 
företaget kan styra tidpunkten för återföring 
av de temporära skillnaderna och det inte 
är uppenbart att den temporära skillnaden 
kommer att återföras inom en överskådlig 
framtid. Skillnader som härrör från den första 
redovisningen av goodwill eller vid den första 
redovisningen av en tillgång eller skuld såvida 
inte den hänförliga transaktionen är ett rö-
relseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat 
resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemäs-
siga avdrag redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att avdragen kan avräknas mot 
framtida skattemässiga överskott.

Styrelsen har av försiktighetsskäl valt 
att inte boka upp några uppskjutna 
skattefordringar.
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Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Ersättning till revisorer 2014 2012/2013

Ernst & Young 

   Revisionsuppdrag 29 000 0

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0

   Skatterådgivning 0 0

   Övriga tjänster 0 0

29 000 0

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvali-
tetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 2 Personal 2014 2012/2013

Medelantal anställda

   Medelantalet anställda bygger på av bolaget  
   betalda närvarotimmar relaterade till en normal  
   arbetstid.

   Medelantal anställda har varit 2,00 0,00

   varav kvinnor 1,00 0,00

   varav män 1,00 0,00

Löner, ersättningar m.m.

   Löner, ersättningar, sociala kostnader och 
   pensionskostnader har utgått med följande belopp:

   Styrelsen och VD:

      Löner och ersättningar 0 0

      Tantiem 0 0

      Pensionskostnader 0 0

0 0

   Övriga anställda:

      Löner och ersättningar 960 503 0

      Pensionskostnader 91 044 0

Summa styrelse och övriga 1 364 690 0

   Löner och ersättningar 960 503 0

   Pensionskostnader 91 044 0

   Sociala kostnader 313 143 0

Summa 1 364 690 0

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2014 2012/2013

Räntor 1 189 0

1 189 0

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2014 2012/2013

Övriga räntekostnader 2 529 0

2 529 0
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Not 5 Skatt på årets resultat 2014 2012/2013

Avstämning av effektiv skatt

  Resultat före skatt -475 783 -5 166

  Skattekostnad 22,0% (26,3%) 104 672 1 359

  Skatteeffekt av:

   Ej avdragsgilla kostnader -2 366 0

   I år uppkomna underskottsavdrag -102 306 -1 359

Summa 0 0

Not 6 Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m. 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 950

Inköp 4 000 270 1 950

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 002 220 1 950

Utgående redovisat värde 4 002 220 1 950

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2014-12-31 2013-12-31

Inköp 23 151 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 151 0

Årets avskrivningar -3 473 0

Utgående redovisat värde 19 678 0

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2014-12-31 2013-12-31

Inköp 39 417 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 417 0

Årets avskrivningar -4 618 0

Utgående redovisat värde 34 799 0

Not 9 Fordringar hos koncernföretag 2014-12-31 2013-12-31

Tillkommande 2 554 318 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 554 318 0

Utgående redovisat värde 2 554 318 0

Not 10 Eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt

Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 500 000 0 5 823 372 -5 166 5 818 206

Nyemission 149 254 0 2 549 630 0 2 549 630

Resultatdisp. enl. beslut av 
årsstämma:

-5 166 5 166 0

Årets förlust -475 783 -475 783

Belopp vid årets utgång 649 254 0 8 367 836 -475 783 7 892 053

Not 11 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per 
aktie

Antal/värde vid årets ingång 5 000 000 0,10

Nyemission 1 492 537

Antal/värde vid årets utgång 6 492 537 0,10
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Övriga upplysningar

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Umeå den 1 april 2015

................................................................

Peter Nygårds

................................................................

Torbjörn Hansson

................................................................

Roger Östlin

 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2015

Ernst & Young AB

................................................................

Micael Engström
Auktoriserad revisor

................................................................

Lennart Olofsson
Verkställande direktör

................................................................

Niklas Ekblom

................................................................

Anders Dalstål
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), org.nr 556902-1800

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) för räkenskapsåret 2014. Bolagets årsredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 8-16.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av Ecoclime Comfort Ceilings ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) för 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 
Skellefteå 28 april 2015

Ernst & Young AB 
Micael Engström 
Auktoriserad revisor
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