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ECOCLIME COMFORT CEILINGS AB (PUBL) 

januari – december 2015 

Positivt fjärde kvartal och helår 2015 
Fjärde kvartalet: oktober - december 

• Nettoomsättningen utgjorde 1 644 (2 224) TSEK  
• Resultat efter finansnetto 84 (111) TSEK  
• Likvida medel, exklusive checkkredit, vid periodens slut 172 (623) TSEK   

Helåret: januari – december * 
• Nettoomsättningen utgjorde 6 008 (3 138) TSEK 
• Resultat efter finansnetto 128 (-476) TSEK  
*) övriga händelser finns beskrivna i tidigare lämnade rapporter eller beskrivs ovan för perioden oktober - december. 

Viktiga händelser efter periodens utgång  
• Integration med Evertechs återvinningslösningar 
• IoT*-projekt (Internet of Things) för energieffektivisering i fastigheter 
• Prognoser och strategiska åtgärder pekar på minst en fördubbling av omsättningen 2016 
• Nytt säljkontor i Stockholm.  
• Förstärkning av försäljningskapaciteten prioriteras med nyrekryteringar och etableringar 

under andra halvåret 
• Tester av brandklassade komfortpaneler för vissa internationella marknader 

Kommentarer från VD 
Tillväxten följer planerna med en fördubbling av omsättningen 2015. Den höga tillväxten kommer 
att fortsätta. Förtroendet från Areim Fastigheter innebär att ytterligare 14 000 m2 ska installeras 
under 2016. HSBs kundcenter i Umeå är ytterligare en prestigefylld referensinstallation som resul-
terar i fler order 2016. Under 2015 har flera nya produkter och systemlösningar tagits fram och 
marknadsintroducerats. De nya komfortpanelerna med värme och kyla i samma panel har rönt ett 
stort intresse och installeras nu i ett större ROT-projekt i Västervik om 4000 m2. 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 det närmaste halvåret. Produkterna utvecklas i nära samarbete med viktiga 
kunder i fastighetsbranschen. Under andra halvåret planeras därför även en etablering av ett pro-
jektkontor i Stockholm. Samarbetet med ProcessITAutomation vid Umeå Universitet och Luleå Tek-
niska Universitet och projektsamarbetet med Teknikparken i Vilhelmina kommer att fördjupas ytter-
ligare under 2016. 

*IoT är förkortningen på ”Internet of things” eller Sakernas Internet, som bl a innebär att maskiner och apparater av olika slag 
är uppkopplade emot varandra via internet. En marknad som växer extremt snabb där redan ca 5 miljarder apparater är upp-
kopplade. Vi återkommer med mer detaljerad information om IoT-planerna under våren.  

. 
Ecoclime Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina, huvudkontor i Umeå och produkt och 
säljkontor i Arvika och Stockholm är ett miljöteknik- och energieffektiviseringsföretag specialiserat på 
system, produkter och installationer för bättre inomhuskomfort och termisk energidistribution som är 
kostnads- och klimateffektivare.  Med komfortventilation (värme/kyla) utan drag, med ren luft,  lägsta 
bygghöjd och vikt, diskret design, installationsflexibilitet, inga underhållskostnader, 10 års produktga-
ranti erbjuder Ecoclime den mest miljö-, fastighets- och hyresgästvänliga klimatlösningen för inomhus-
komfort. Bolaget är noterat på Aktietorget. 
.



Summering av kvartal 4 och helåret 2015 

Intäkter och resultat 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 644 TSEK (2 224 TSEK) och för helåret till 
6 008 TSEK (3 138 TSEK) och är i huvudsak baserat på installationer av komfortsystemlösningar.  
Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 84 TSEK (111 TSEK) och för helåret 128 TSEK  
(-476 TSEK) före skatt.  

Omsättningen fjärde kvartalet är lägre än föregående år, vilket förklaras av variationer i orderingång 
och installationsprojektens storlek. Föregående år genomfördes ett stort installationsprojekt det 
fjärde kvartalet. Den här typen av variationer kommer även att förekomma under delar av 2016. Vid 
överkapacitet nyttjas den för olika utvecklings- och förbättringsinsatser. Redan 2017 blir fakture-
ringen mer jämnt fördelad över året. 

Försäljningsarbetet 
Försäljningen under året har fokuserats på strategiska insatser riktade främst till kundsegment i 
ROT-sektorn. Försäljningsaktiviteterna har koncentrerats emot flera större fastighetsägare, projekte-
ringskonsulter och utvalda hyresgäster, med höga krav på fastigheternas utnyttjande och hyresgäs-
ternas önskemål att erbjuda kvalificerad personal den bästa arbetsmiljön. Planen för 2016 är att öka 
säljinsatserna dels genom förstärkning av säljorganisationen med fler medarbetare och dels med 
etableringen av stockholmskontoret. Därtill kommer kunderna att erbjudas nya produkter och 
systemlösningar som är ännu flexiblare vid projektering och installation. 
Prognoserna för 2016 är positiva och förstärks ytterligare genom det fördjupade samarbetet med 
Evertech Energy Solutions AB och kunder med långsiktiga planer för energieffektivisering. 

Integration med Evertechs produktprogram 
Under hösten 2015 började Evertech sälja en produkt för termisk energiåtervinning från fastigheter, 
sjöar och processer. Produkten är en kollektor som utvecklats inom Evertech sedan 2013. Den base-
ras på samma värmeväxlarteknologi (ETX- Energy Thermal Exchanger) som Ecoclime nyttjar i 
komfortpanelerna. Under våren 2016 planeras en integration av produkterna i gemensamma 
systemlösningar bl a för energieffektivisering. 

Projektkontor i Stockholm 
Under Q4 påbörjades planeringen för start av ett projekt- och visningskontor i Stockholm, i lokaler 
där Ecoclimes komfortprodukter också ska finnas installerade. Kontoret kommer att ha ett centralt 
läge med goda kommunikationer och expansionsmöjligheter. 

Brandtester för en bredare marknad  
På vissa internationella marknader bl a i Finland bedöms brandegenskaperna som viktigare i vissa 
fastighetsprojekt. Ett internt projekt startades 2015, bland annat i samarbete med SP (Sveriges Tek-
niska Forskningsinstitut), med syfte att ta fram ett plastmaterial och en produkt som skulle motsva-
ra de finländska kraven. Produktutvecklingsarbetet har nu nått så långt att produkterna genomgår 
avancerade brandtester, där resultaten kommer att presenteras för marknaden under första halvåret 
2016. 

Aktieägaraktiviteter 
Ecoclimes viktigaste ambassadörer, vid sidan om kunder och medarbetare, är aktieägarna. Under 
2016 planeras mer omfattande informations- och mötesaktiviteter riktade till aktieägarna, där även 
styrelsen kommer att föreslå en ändring av bolagsordningen vid årsstämman som betyder att bo-
lagsstämma kan hållas i Stockholm. Även informationsarbetet för aktieägarna kommer att förbättras 
med olika former av löpande information under året. 



Finansiella Rapporter 

Balansräkning - Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

SEK 31 dec 31 dec
2015 2014

Tillgångar
Anläggningstillgångar 8 467 039 6 588 587

Omsättningstillgångar
Varulager 306 074 646 722

Kortfristiga fordringar 1 675 001 2 501 052

Kassa och bank 171 579 622 798

Totalt Omsättningstillgångar 2 152 654 3 770 572

Totalt Tillgångar 10 619 693 10 359 159

Eget Kapital och Skulder
Eget Kapital 8 666 817 8 541 307

Långfristiga Skulder 0 0

Kortfristiga skulder 1 952 876 1 817 852

Totalt Eget Kapital och Skulder 10 619 693 10 359 159
varav räntebärande skulder 0 0

Resultatrapport - Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)        

  3 mån 12 mån
  Okt- Dec Jan - Dec
SEK 2015 2014 2015 2014
Intäkter   

Nettoomsättning 1 644 103 2 223 922 6 008 322 3 137 768

Övriga intäkter 0 110 028 1 538 831 678 139

1 644 103 2 333 950 7 547 153 3 815 907
Kostnader   

Varuinköp och övriga externa kostnader -1 302 896 -1 720 316 -6 515 882 -2 832 310

Personalkostnader -244 690 -499 463 -874 373 -1 449 949

Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar -3 794 -2 889 -14 572 -8 090

Rörelseresultat (EBIT) 92 723 111 281 142 327 -474 442
   

Finansiella poster -8 678 -28 -14 322 -1 340

Resultat efter finansiella poster (EBT) 84 045 111 253 128 005 -475 783
  

Skatt 0 0 0 0

  

Periodens nettoresultat 84 045 111 253 128 005 -475 783
   
   

Antal utestående aktier 6 492 537 6 492 537 6 492 537 6 492 537
Resultat, kr/aktie 0,01 0,02 0,02 -0,07
Eget kapital, kr/aktie 1,33 1,32 1,33 1,32



*) Bolaget har sedan 2014 en checkkredit på 1 MSEK 

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)        

  3 mån 12 mån
Kassaflödesanalys Okt- Dec Jan - Dec
  2015 2014 2015 2014

  

Rörelseresultat 92 723 111 281 142 327 -474 442

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 0

Erhållna räntor 2 107 9 474 1 189

Betalda räntor -8 680 -135 -23 796 -2 529

Avskrivningar 3 794 2 889 14 572 8 090

Betalda skatter 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

87 839 114 142 142 577 -467 692
   

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 773 996 376 784 941 894 5 189 612

Kassaflöde från den löpande verksamheten 861 835 490 926 1 084 471 4 721 920
  

Investeringsverksamheten -306 851 -1 187 016 -1 533 195 -6 594 728

  

Finansieringsverksamheten 0 0 -2 495 166 995

  

Förändring av likvida medel 554 984 -696 090 -451 219 -1 705 813

Likvida medel vid periodens början -383 405* 1 318 888 622 798 2 328 611

Likvida medel vid periodens slut 171 579 622 798 171 579 622 798

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)        
  3 mån 12 mån

Eget kapitalförändring Okt- Dec Jan - Dec
2015 2014 2015 2014

Eget kapital vid periodens början 8 582 772 8 430 053 8 541 307 6 318 205

Nyemission/registrering Bolagsverket 0 0 0 -6 919 166

Emissionskostnader 0 0 0 -232 693

Överkursfond 0 0 -2 495 9 850 744

Periodens nettoresultat 84 045 111 253 128 005 -475 783

Eget kapital vid periodens slut 8 666 817 8 541 306 8 666 817 8 541 307

Antal utestående aktier 6 492 537 6 492 537 6 492 537 6 492 537

Antal aktier vid nyttjat bemyndigande 7 992 537 7 992 537 7 992 537 7 992 537

Resultat, kr/per aktie 0,01 0,02 0,02 -0,07

Resultat, kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande 0,01 0,01 0,02 -0,06

Eget kapital, kr/per aktie 1,38 1,32 1,33 1,32



Redovisningsprinciper  
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFN 2012;1, det s.k. K3-regelverket. 
Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.  

Granskning 
Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.  

Aktieutdelning 
Styrelsen föreslår att Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) inte lämnar någon aktieutdelning 
för år 2015. 

Årsstämma 
Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina 2016-05-17 

Årsredovisning 
Årsredovisning och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på AktieTorget och www.e-
coclime.se ca fyra veckor innan stämman. 

Kommande rapporter 
Kvartalsredogörelse ett, tre månader:   17 maj 2016 
Halvårsrapport, första halvåret   18 augusti 2016 

Vilhelmina 18 februari 2016 

Lennart Olofsson, VD

http://www.ecoclime.se

