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2015 – ETT ÅR AV
MARKNADSFOKUS
Med start 2016 ska Ecoclime de närmaste åren accelerera
försäljningen av företagets produkter, som i allt högre grad
kommer att leverera ett hållbarare klimat. Med bättre klimat
inomhus var vi spenderar 90 % av våra liv och utomhus där våra
energieffektivare produkter bidrar till att minska den globala
uppvärmningen.
Under 2015 har fokus för Ecoclime i huvudsak varit att
omvandla de två första årens framgångsrika utvecklings- och försäljningsinsatser till en långsiktig accelererad tillväxtstrategi främst inriktad på marknader och
försäljning.
Redan under inledningen av året engagerade vi två meriterade energimarknads- och finansanalytiker för en
genomlysning av vår verksamhet och marknadspotential. Analyserna visade att vi och systerbolagen Evertech
och Suncore under de första två åren har utvecklat
teknologi, produkter, system- och finansiella lösningar
till kunder med extremt stor affärspotential, särskilt
om de kan integreras produkt- och försäljningsmässigt
i fastighetsmarknaden. Där slutsatsen blev att företagen
bör slås samman och ingå i en gemensam organisation.
Och att en accelererad tillväxt skulle möjliggöras med en
nyemission om storleksordningen 20 MSEK.
När detta skrivs har vi framgångsrikt avslutat en
övertecknad nyemission som tillfört bolaget mer
än 1000 st nya aktieägare där vi samtidigt införlivat
”systerbolagen” Evertech och Suncore i Ecoclime.
Även om omsättningen i verksamheterna fördubblades
2015, så har strategi- och finansieringsinsatserna varit
resurskrävande till visst men för försäljningsarbetet
i Ecoclime. Speciellt under senare delen av året med
försäljningsintroduktionen av Evertechs energieffektiviseringsprodukter, som nu blir ett affärsområde i
Ecoclime.

Nyemissionen möjliggör uppbyggnaden av en
destinerad försäljningsorganisation och att
integrationen av företagens produkter kan
inledas med rekryteringar och fokus på en
accelererad ökning av försäljningsvolymerna
med start under andra halvan av 2016.
Vid sidan om ett ökat försäljningsfokus på
fastighetsmarknaden för inomhuskomfort
kommer verksamheten att utvidgas i det nya
affärsområdet för energieffektivisering. Där
Evertechs framgångsrika försäljningsstart
av kollektorer för processvärmeåtervinning
under slutet av hösten 2015 ska intensifieras
och de nya fastighetsapplikationerna för
återvinning av avloppsvärme och sjövärme
etableras, genom strategiska samarbeten
med utvalda partners och ”early adapters”.
De ökade satsningarna på marknaden och breddningen av produktutbudet som nu sker betyder att
kassaflödet för 2016 blir negativt med cirka 7 MSEK
för att 2017 vända och bli positivt när effekterna av
investeringarna under 2016 tar fart.
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ÅRET SOM HAR GÅTT

Under 2015 breddades kundbasen för Ecoclime från två
fastighetsägare (2014) till 7 st. Antalet hyresgäster ökade från
7 st till 24 st och antalet personer som kan avnjuta ett bättre
inomhusklimat med Ecoclimes komfortlösningar ökade från cirka
300 st till mer än 1000 st.

Med utvecklingen under året betyder det att Ecoclime
etablerat sig på marknaden för inomhuskomfort. Där
alltfler ambassadörer med egna ord kan beskriva
fördelarna med Ecoclimes rena, tysta, dragfria och kostnadseffektiva inomhuskomfort och energisparlösningar.
• Under året installerades 10 000 m2 undertak med
Ecoclimes komfortpaneler och 4000 m2 med
Ecoclimes rumsstyrningssystem för inomhuskomfort, hos 5 nya kunder.
• I ett annat projekt vid HSB:s kundkontor i Umeå
visade Ecoclime att det är möjligt att utföra
RoT-renoveringar av fastigheter med installation
av komfortkyla via befintliga serviceinstallationer
till en halvering av kostnaden i jämförelse med
luftburna lösningar.
• Under våren genomfördes en omfattande extern
studie och analys av företagets produkter, kalkyler
och marknader med målet att ge underlag för
utformning av en tillväxtstrategi för samtliga
verksamheter även innefattande ”systerbolagen”
Evertech och Suncore. Arbetet med genomförande
av den finansiella delen av den accelererade tillväxtstrategin som blev resultatet av analysen, startade
i augusti 2015 och resulterade i en övertecknad
nyemission i april 2016.
• I samarbete med en grupp internationella polymerexperter utvecklades en helt ny komfortpanel för
såväl komfortvärme som -kyla med helt unika form-,
diffusions- och utmattningsegenskaper specifikt
anpassad för Ecoclimes komfortprodukter. Produkten introducerades på marknaden i ett första projekt
om 4000 m2 komfortpaneler installerade i undertak
med en bygghöjd om endast 60 mm.

• Beslutet om samgående med Evertech Energy Solutions fattades efter det att Evertech under två års
tid framgångsrikt utvecklat och driftsatt ny termisk
energiteknologi baserad på termiska energikollektorer i två olika systemlösningar för återvinning av
lågvärdig energi från förorenade vätskor:
• Under oktober startade försäljningen av en lösning
baserad på mer än 70% återvinning av värme från
avloppsvatten för uppvärmning av en fastighet till
ett avloppsreningsverk. Introduktionen resulterade
omedelbart i order avseende tre nya anläggningar.
• Evertech har även under två år utvecklat och med
framgång sålt och installerat en anläggning för
uppvärmning av tappvarmvatten och värme till
en fastighet där 70% av energibehoven utvunnits
ur sjövatten. Genom samgåendet med Ecoclime
kommer även denna produkt att introduceras på
marknaden med start under 2016.
• På basis av systemlösningarna för återvinning av
lågvärdig energi har också en ny affärsmodell där
Evertech i samarbete med finansiella partners
erbjuder installationer med funktionsleveranser av
energi till kunder.

5

10 000 m2
Installerad undertaksyta med
Ecoclimes komfortpaneler

5 nya kunder
som installerat Ecoclimes
komfortlösningar under 2015.

+ 70 %
Andelen värmenergi möjlig att
återvinna från avloppsvatten.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

De nya komfortpanelerna med värme och kyla i samma
panel har rönt ett stort intresse och bland annat har det
installerats i ett större ROT-projekt i Västervik om
4 000 m2.

Verksamheten
Företagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja
produkter, tjänster och koncept för energiförsörjning
avseende kyla och värme.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

Styrelsens säte är Vilhelmina.

Efter räkenskapsårets utgång har en extra bolagsstämma hållits 2016-03-03 och under mars och april har två
nyemissioner genomförts.

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 1 533 195 sek, och avser
främst produktutveckling

Extra bolagsstämma
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för
vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera
tillfällen, kan besluta om nyemission riktad till allmänheten av aktier och/eller emission av teckningsoptioner
berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission
av konvertibler berättigande till utbyte mot aktier med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller bestämmelse om att aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler ska tecknas
med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Ägarförhållanden
Bolagets huvudägare är Celsium Group i Umeå AB,
Org. nr 556919-9101
Av årets inköp / försäljning avser 44,7 % / 0% företag
inom koncernen.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Nyemissioner

Utökade och nya samarbeten, nya projekt och utökat
produktsortiment har präglat 2015.

Stämman beslutade också genomföra en riktad
nyemission av totalt 450 000 aktier innebärande en
ökning av aktiekapitalet med 45 000 kronor.

HSBs kundcenter i Umeå är ytterligare en prestigefylld
referensinstallation som resulterar i fler order 2016.

Rätt att teckna de 450 000 nya aktierna tillkommer
Celsium Group i Umeå AB, org. nr. 556919-9101.

Under 2015 har flera nya produkter och systemlösningar
tagits fram och marknadsintroducerats.

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen

2015

2014

2012/2013

6 008 323

3 137 768

30 000

128 005

-475 783

-5 166

2

neg

neg

10 439 875

10 359 160

9 975 344

Soliditet (%)

83

82

63

Avkastning på eget kapital (%)

1,4

neg

neg

Avkastning på totalt kapital (%)

1,4

neg

neg

Kassalikviditet (%)

94

154

203

Balansomslutning
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För varje aktie tecknad av Celsium Group i Umeå AB ska
6 kronor erläggas. Betalning ska ske genom tillskjutande
av apportegendom, bestående av samtliga aktier i
Evertech Energy Solutions AB, org. nr. 556919-9093,
samt i Suncore AB, org. nr. 556924-3610. Grunden för
teckningskursen är aktiens marknadsvärde, i detta fall
fastställt av styrelsen till det egna kapitalet.
Med bemyndigandet från Extra Bolagsstämman
har styrelsen beslutat om och genomfgört en Publik
Nyemission.
Nyemissionen om 3 000 000 aktier har skett till en teckningskurs om 6 kronor per aktie och en teckningstid 29
mars - 15 april. Genom nyemissionen tillfördes bolaget
18 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen var riktad till allmänheten och institutioner.
Emissionen har genomförts för att stärka bolagets
kapitalbas inför en accelererad marknadsexpansion och
för att bredda ägandet.
Bolaget vill nyttja sittt teknologiska försprång och de
möjligheter att erbjuda unika helhetslösningar för
fastighetsägare.
Grundemissionen på 18 000 000 SEK övertecknades.
Styrelsen valde med stöd av sitt bemyndigande att även
genomföra en överteckningsemission, med samma
villkor som grundemissionen, vilket tillförde ytterligare
5 000 000 SEK fördelat på 833 333 aktier.
Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier
i bolaget med 3 000 000 (grundemission) + 833 333
(överteckningsemission) till totalt 10 775 870, varav de
nyemitterade aktierna motsvarar 35,6 procent av totalt
antal aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet
med 383 333,30 kronor.
För ytterligare upplysningar se bolagets hemsida www.
ecoclime.se

Årsstämma
Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina
2016-05-24.

Framtida utveckling
Med förvärven av Evertech Energy Solutions AB och
Suncore AB och de bolagens likriktade och stödjande
verksamheter och produkter ser Ecoclime stora
synergieffekter. Dels för Bolagens kunder men även
avseende organisation, marknadsföring och försäljning i
företagen. Ecoclime får således ett komplett erbjudande
riktat till fastighetsmarknaden för såväl termisk energidistribution (Ecoclime) som termisk energiåtervinning
(Evertech).

Förstärkning av marknadsorganisationen kommer
attgenomföras. Försäljningsarbetet prioriteras inför en
ökad tillväxt 2016 - 2017
Fler nyheter på produkt- och systemsidan, som
innebär att Ecoclime alltmer närmar sig det strategiska
målet att på sikt bli en ledande komfort- och termisk
energidistributör med IoT-integrerade produkter,
kommer att presenteras under första halvåret av 2016.
Produkterna utvecklas i nära samarbete med viktiga
kunder i fastighetsbranschen. Under andra halvåret
planeras därför även en etablering av ett projektkontor
i Stockholm. Samarbetet med ProcessITAutomation
vid Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet
och projektsamarbetet med Teknikparken i Vilhelmina
kommer att fördjupas ytterligare under 2016
Bedömningar och uppskattningar i de finansiella
rapporterna.
Att upprätta de finansiella rapporterna 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. Några
särskilda bedömningar och uppskattningar kan ej anses
föreligga i denna årsredovisning. Verkliga utfallet kan
avvika från dess uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagningarna ses över
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i
den period ändringarna görs om ändringarna endast
påverkat denna period, eller i den period ändringarna
görs om ändringarna endast påverkat denna period eller
i den period ändringen görs och framtida perioder om
ändringen påvekar både aktuell period och framtida
perioder.

Osäkerhet i framtidsbedömningar
Bolagets framtidsbedömningar och antaganden ligger
till grund för Bolagets gjorda strategiska överväganden.
Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens
och ledningens bästa uppskattningar av den kommande
utvecklingen. Det ska dock betonas att framtida
bedömningar och antaganden endast är just framtida
bedömningar av en tänkbar utveckling.
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Finansiella risker
Mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning.

Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Riskhantering
Policy för finansiell riskhantering
Bolaget exponeras för en mängd finansiella risker. Dessa
risker är främst valutarisk, kreditrisk, likviditetsrisk och
ränterisk.
Bolaget försöker att motverka dessa risker genom att
försäkra sig om tillämplig kompetens i styrelse och
bolagsledning.
Risktagande och riskhantering är en naturlig del av
verksamheten. Bolagets styrelse och företagsledning
ansvarar för att identifiera, bedöma och hantera
finansiella och andra risker.
Således arbetar bolaget proaktivt med att genomföra
lämpliga åtgärder för att motverka och har de risker som
Bolaget utsätts för.

Finansieringsbehov och rörelsekapital
Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta
verksamheten.
Det kan inte garanteras att Bolaget kommer att
kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan
finansiering kan erhållas på för befintliga aktieägare
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla
ytterligare finansiering vid viss tidpunkt kan medföra
att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta
verksamheter.

Andra icke-finansiella
upplysningar
Andra icke-finansiella upplysningar som behövs för
förståelsen av företagets utveckling, ställning eller
resultat

Verksamhet och branschrelaterade
risker
Beroende av nyckelpersoner och
medarbetare
Bolagets verksamhet är beroende av förmågan
att rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade
medarbetare.
Bolagets organisation är tills vidare begränsad. Det kan
inte garanteras att Bolaget kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredsställande villkor i den konkurrens som råder
med andra bolag i branschen eller närstående branscher.

Om nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det få negativ
inverkan på verksamheten.

Beroende av samarbetspartners och
underleverantörer
Bolaget är beroende av olika samarbeten och affärsförhållanden med etablerade marknadsaktörer.
Om någon av dessa skulle försättas i en position som
försvårar eller försenar denna parts förmåga att
uppfylla sina åtaganden inom ramen för samarbetet
eller affärsförhållandet kan detta komma att påverka
Bolagets verksamhet på ett negativt sätt.

Förmågan att hantera tillväxt
I takt med att organisationen växer behöver effektiva
planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om
Bolaget misslyckas med att hantera en snabb tillväxttakt
kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten
och lönsamheten.

Försäljningsrisk
Det kan inte uteslutas att Bolaget genom missbedömningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters
agerande inte kommer att uppnå tillräckliga försäljningsvolymer för att förväntad expansion eller ekonomisk utveckling skall förverkligas. Skulle omfattningen
hos Bolagets försäljning inte utvecklas som förväntat
kan Bolagets ställning och avkastningsförmåga
försämras.

Konkurrenter
Ecoclime verkar på en konkurrensutsatt marknad.
Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens från
marknadsaktörer med större finansiella resurser kan
leda till minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets
verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

Osäkerhet rörande den framtida
marknadsutvecklingen
Det är styrelsens bedömning att Bolaget är verksamt på
en marknad som förväntas uppvisa fortsatt tillväxt och
goda intjäningsmöjligheter under de kommande åren.
Det kan dock inte uteslutas att marknaden utvecklas i en
för Bolaget ofördelaktig riktning på grund av förändrade makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling, nya
regelverk eller andra opåverkbara omvärldsfaktorer.

Risker associerade med företagsförvärv
Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att
uppnå kommersiella mål. Det föreligger dock alltid en
risk att öretags- förvärv inte ger förväntade effekter,
vilket tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets
utvecklingstakt samt inverka negativt på Bolagets
framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet.
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Produktionsrisk
Fabriken och produktionsutrustningen där Bolagets
produkter tillverkas kan allvarligt skadas vid till
exempel brand eller strömavbrott. Vid återtagande av
produkter kan stora kostnader uppstå, både på grund
av direkta kostnader och i form av minskat anseende.
För att öka effektiviteten ser Ecoclime löpande över
kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen. Att flytta
produktion från en fabrik till en annan är en komplex
process som kan medföra störningar och förseningar
i produktionen, något som i sin tur kan leda till
leveransproblem.

samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av
redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Några
särskilda bedömningar och uppskattningar kan ej anses
föreligga i denna årsredovisning. Verkliga utfallet kan
avvika från dess uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagningarna ses över
regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst.
Till årsstämmans förfogande står

Forskning & utveckling

balanserad förlust...................................................... -480 949

Ecoclime har investerat resurser i forskning och
utveckling och kommer även framöver att göra så. Det
finns en risk att Bolaget fattar felaktiga investeringsbeslut avseende produktutveckling, vilket skulle hämna
Bolagets utveckling och resultera i vikande försäljning
och resultat.

överkursfond................................................................8 370 507

Risker relaterade till prissättning
I förhållande till vissa av Bolagets nuvarande och
planerade framtida produkter kan det förekomma
priskonkurrens. Enligt Bolagets bedömning är dock
priskonkurrensen än så länge inte en särskilt betydande
risk i förhållande till de bolag Ecoclime konkurrerar
med. Priskonkurrens kan dock komma från ekonomiskt
starka aktörer som genom prisreduktioner snabbt
försöker öka sina marknadsandelar eller etablera sig
med snarlika eller angränsande produkter.

Begränsade resurser
Ecoclime är ett bolag med begränsade resurser vad
gäller ledning, administration och kapital. För genomförande av Bolagets strategi är det av vikt att dessa
resurser disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det
finns risk att Bolaget misslyckas med att använda sina
resurser på ett effektivt sätt och därmed drabbas av
finansiella och verksamhetsrelaterade problem.

Osäkerhet i framtidsbedömningar
Bolagets framtidsbedömningar och antaganden ligger
till grund för Bolagets gjorda strategiska överväganden.
Samtliga bedömningar och antaganden är styrelsens
och ledningens bästa uppskattningar av den kommande
utvecklingen. Det ska dock betonas att framtida
bedömningar och antaganden endast är just framtida
bedömningar av en tänkbar utveckling.

Bedömningar och uppskattningar i de
finansiella rapporterna.
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med
Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 kräver att
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar

årets vints.........................................................................128 005
8 017 563
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres.............................................. 8 017 563
8 017 563
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EKONOMISK REDOVISNING
Resultaträkning
2015-01-01

2014-01-01

Not

2015-12-31

2014-12-31

1

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

6 008 323

3 137 768

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående
arbete för annans räkning

-340 648

0

Aktiverat arbete för egen räkning

1 538 831

678 139

7 206 506

3 815 907

-3 954 024

-2 067 852

-2 221 210

-764 459

-874 373

-1 449 949

-14 572

-8 090

-7 064 179

-4 290 350

142 327

-474 443

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

2, 3

Personalkostnader

4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

9 474

1 189

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

-23 796

-2 529

-14 322

-1 340

Resultat efter finansiella poster

128 005

-475 783

Resultat före skatt

128 005

-475 783

0

0

128 005

-475 783

Skatt på årets resultat

Årets resultat

7
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Balansräkning
2015-12-31

2014-12-31

5 517 326

4 002 220

5 517 326

4 002 220

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.

8

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

9

15 048

19 678

Inventarier, verktyg och installationer

10

42 947

34 799

57 995

54 477

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag

11

Summa anläggningstillgångar

2 891 718

2 554 318

2 891 718

2 554 318

8 467 039

6 611 015

306 074

646 722

306 074

946 722

410 650

489 026

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

56 179

251 480

1 028 353

1 438 118

1 495 182

2 178 624

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

14

171 580

622 800

171 580

622 800

1 972 836

3 748 146

10 439 875

10 359 161
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Balansräkning, fortsättning
2015-12-31

2014-12-31

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

12

Bundet eget kapital
Aktiekapital ( 6 492 537 / 6 492 537 aktier)

13

649 254

649 254

649 254

649 254

8 370 508

8 373 003

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

-480 949

-5 166

128 005

-475 783

8 017 564

7 892 054

8 666 818

8 541 308

Leverantörsskulder

716 132

630 207

Skulder till koncernföretag

813 537

623 907

Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21 924

0

44 974

61 602

176 490

502 137

1 773 057

1 817 853

10 439 875

10 359 161

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

15

Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder och för
förpliktelser som redovisats som avsättningar

Företagsinteckningar

1 000 000

0

1 000 000

0

Villkorad återbetalningsskyldighet Statligt stöd

888 040

400 000

Summa ansvarsförbindelser

888 040

400 000

Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys

Not

2015-01-01

2014-01-01

2015-12-31

2014-12-31

142 327

−474 443

14 572

8 090

9 474

1 189

−23 796

−2 529

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

21 924

0

164 501

−467 693

640 648

1 585 168

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

78 376

−451 524

605 066

3 352 045

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

279 281

354 501

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

−346 001

371 852

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 421 871

4 744 349

−2 003 146

−4 000 270

0

−2 554 318

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m.

8

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar

9

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

10

0

−23 151

−18 090

−39 417

Årets lämnade lån till koncernföretag
Årets amorteringar från koncernföretag

11

−337 400

−2 554 318

11

0

2 554 318

−2 358 636

−6 617 156

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission

12

Ej registrerad nyemission

0

9 999 998

0

−7 068 420

Emissionskostnader

−2 495

−232 693

Lån från aktieägare

0

−2 531 890

Erhållna bidrag för utvecklingskostnader

488 040

0

Utbetald utdelning

12

0

0

Återbetalt aktieägartillskott

12

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

485 545

166 995

Förändring av likvida medel

−451 220

−1 705 812

Likvida medel vid årets början

622 800

2 328 612

171 580

622 800

Likvida medel vid årets slut
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Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning. Det s.k. K3-regelverket.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

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 ersättningen 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 vinstavräkning. Vid beräkningen av
upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats
som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de
totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget.
Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade
dellikvider redovisas i balansräkningen i posten
“Upparbetad men ej fakturerad intäkt”.

Antal år
Maskiner och andra
tekniska anläggningar.................................................................5

Inventarier, verktyg
och maskiner...................................................................................5

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per
varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan
nedskrivningsprövas årligen.
Antal år
Balanserade utgifter för
forsknings- och utvecklingsarbeten 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

Ränta och utdelning

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

Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få
utdelning bedöms som säker.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på
balansdagen.
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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 rörelseförvärv eller påverkar skatt eller
redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga 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

Offentliga bidrag

2015

2014

Bolaget har erhållit bidrag från Tillväxtverket för ett Projekt med benämningen, ”Inomhusklimat och arbetsmiljö med
integrerad värme och kyla i ett energisnålare komfortsystem”
Totala investeringen uppgår till 4 174 112 och erhållet bidrag uppgår till 888 040 kr
Investering och bidrag ingår i Balanserade utgifter för forskningsarbete mm, not 7.

Not 2

Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

2015

2014

168 955

39 525

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år

120 000

120 000

Mellan 2 till 5 år

100 000

220 000

220 000

340 000

Leasingavgifterna avser hyra för kontorslokaler, bolagets huvudkontor i Umeå.

Not 3

Ersättning till revisorer

2015

2014

45 250

29 000

45 250

29 000

Ernst & Young
Revisionsuppdrag

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

Not 4

Personal

2015

2014

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

Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

1,00

2,00

0,00

1,00

1,00

1,00

561 728

960 503

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

66 433

91 044

Sociala kostnader

221 683

313 143

849 844

1 364 690

Summa

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns föpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som
ligger till grund för förpliktelsen
Bolaget har inga avtal om Tanitem eller likvärdiga ersättningar.
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Not 5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntor

Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader

Not 7

Skatt på årets resultat

2015

2014

9 474

1 189

9 474

1 189

2015

2014

23 796

2 529

23 796

2 529

2015

2014

128 005

-475 783

-28 161

104 672

-2 037

-2 387

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt

Skattekostnad 22,0%

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter

43

262

30 155

0

I år uppkomna underskottsavdrag

0

-102 547

Summa

0

0

Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.

2015-12-31

2014-12-31

Ingående brutto anskaffningsvärde

4 402 220

401 950

Inköp

2 003 146

4 000 270

Ackumulerat värde erhållna Bidrag

-888 040

-400 000

Utgående ackumulerade netto anskaffningsvärden

5 517 326

4 002 220

Utgående redovisat värde

5 517 326

4 002 220

2015-12-31

2014-12-31

23 151

0

0

23 151

23 151

23 151

Underskottsavdrag som nyttjas i år

Not 8

Not 9

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 10

Ingående avskrivningar

-3 473

0

Årets avskrivningar

-4 630

-3 473

Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 103

-3 473

Utgående redovisat värde

15 048

19 678

2015-12-31

2014-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde

39 417

0

Inköp

18 090

39 417

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

57 507

39 417

-4 618

0

Ingående avskrivningar
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Årets avskrivningar

Not 11

-9 942

-4 618

Utgående ackumulerade avskrivningar

-14 560

-4 618

Utgående redovisat värde

42 947

34 799

2015-12-31

2014-12-31

Fordringar hos koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde

Not 12

2 554 318

0

Tillkommande

337 400

2 554 318

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 891 718

2 554 318

Utgående redovisat värde

2 891 718

2 554 318

Eget kapital

Överkurs-

Övrigt fritt

Årets

Summa fritt

Aktiekapital

fond

eget kapital

resultat

eget kapital

649 254

8 373 002

−5 166

−475 783

−480 949

−475 783

475 783

0

128 005

128 005

128 005

−352 944

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Emissionskostnader

0

−2 495

0

0

Årets vinst

Belopp vid årets utgång

Not 13

Not 14

8 370 507

−480 949

Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier

Kvotvärde per
aktie

Antal/värde vid årets ingång

6 492 537

0,10

Antal/värde vid årets utgång

6 492 537

0,10

Checkräkningskredit

2015-12-31

2014-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

1 000 000

400 000

0

0

Skulder för vilka säkerheter ställts

2015-12-31

2014-12-31

Företagsinteckningar

1 000 000

0

Checkräkningskredit, utnyttjat belopp

Not 15

649 254
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Not 16

Transaktioner med närstående

2015-12-31

2014-12-31

Nedan följer en förteckning över de transaktioner som har ägt rum mellan Ecoclime och närstående till Bolaget.
Transaktionerna har för samtliga år som anges nedan skett till marknadsmässiga villkor.
2015
Ledamoten Lennart Olofsson har erhållit ersättning för utlägg för Bolagets räkning med 31 tkr
Ledamoten Peter Nygårds har erhållit ersättning för utlägg för Bolagets räkning med 5 tkr
Ledamoten Niklas Ekblom har från sitt bolag sålt konsulttjänster till Bolaget för 214 tkr
Ledamoten Torbjörn Hansson har erhållit ersättning för utlägg för Bolagets räkning med 14 tkr och från sitt bolag sålt
konsulttjänster till Bolaget för 82 tkr.
Ledamoten Anders Dalstål har erhållit ersättning för utlägg för Bolagets räkning med 4 tkr
Ledamoten Roger Östlin har inte erhållit någon ersättning.
Särskilda överenskommelser
Det har inte förekommit särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, eller andra parter
som på något sätt påverkat val av styrelseledamöter eller tillsättande av VD eller andra befattningshavare.
Ersättningar, styrelse och VD
Styrelsens ledamöter uppbär enligt senaste beslut från årsstämman 2015 inget styrelsearvode.

Övriga upplysningar
Definition av nyckeltal

Avkastning på totalt kapital

Soliditet

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

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av
kortfristiga skulder

UMEÅ 2016-04-17

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

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

Peter Nygårds

Anders Dalstål

Styrelseordförande

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

Roger Östlin

Lennart Olofsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 maj 2016
..............................................................
Torbjörn Hansson

..............................................................
Niklas Ekblom

Ernst & Young AB

..............................................................
Micael Engström
Auktoriserad revisor

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 2015.
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 6-19.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen

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 räkenskapsåret 2015.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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.

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
omständigheterna, 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.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat 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 förhållanden 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.

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

Skellefteå den 10 maj 2016

Uttalanden

Ernst & Young AB

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ecoclime Comfort
Ceilings ABs (publ) finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden
för
året enligt
årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Micael Engström
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

