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Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge följande  

delårsrapport för det första kvartalet 2020. 

 

 

Positiv framtid trots förseningar  
 

 Orderstocken ökade med drygt 50% 

 Prestandaprov avklarat på Martinique 

 Stark support från ALMI och Tillväxtverket 

 Corona-pandemin försenar projekt och nya affärsmöjligheter 

 60% arbetstid från 1 april 

 

 Q1 1 januari-31 mars 2020 

 Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 410 TSEK (1 048 TSEK)  

 Resultatet efter finansiella poster -334 TSEK (-259 TSEK) 

 Resultat per aktie: -0,018 SEK (-0,014 SEK) 

 Antal aktier: 18 846 002st (18 846 002st) 

 Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 749 TSEK                

(651 TSEK)                              

 
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat enligt ny redovisnings metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartalsrapport Januari-Mars 2020 

 

 



 

 

 

Orderstocken kvartalsvis under 2018-2020 
 

Orderstocken** ökade från 2 MSEK under Q4 2019 till 3,12 MSEK vid utgången av Q1 2020, 

vilket är den näst högsta nivån under de senaste två åren. Se nedan kvartalsvisa jämförelser. 

 
**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal 

 

Kvartalsvis jämförelse, senaste kvartalet till vänster  
 

 

TSEK 

 

 

Verksamheten under januari-mars 2020 
 

 

Ekonomi 

 

Resultatet för det första kvartalet 2020 låg på ungefär samma nivå som motsvarande kvartal 

under föregående år. Nettoomsättningen minskade då färre projekt avslutades.  

Vid utgången av perioden uppgick likvida medel inkl. kortfristiga placeringar till 0,7 MSEK. 

Kundfordringarna uppgick till ca 0,5 MSEK och leverantörsskulderna till ca 0,5 MSEK. 

Orderstocken ökade med drygt 50 % under Q1, vilket kan hänföras till beställningar av 

förstudier, reservdelar och mindre uppgraderingar av våra anläggningar ute hos kunderna. 

Beviljat lån från ALMI på 0,7 MSEK och tillskott från Tillväxtverket på ca 35 TSEK per månad 

(april-juli) för korttidsarbete (60% samtliga anställda) förbättrar kassasituationen ytterligare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Q1 Q2 Q3 Q4

2018

2019

2020



 

 

 

Marknad 

 

Corona-pandemin lägger franska offerter tillfälligt på is 

Uppgraderingar av pannanläggningar sker ständigt, inte sällan i samband med att nya 

utsläppskrav ska uppfyllas. Den allmänna känslan är att vår marknad än så länge bara indirekt 

påverkats av covid-19. Kraftvärmeverk och fjärrvärmeverk måste ju producera el och värme i 

princip oavsett det ekonomiska tillståndet i landet, dessutom går pappers- och massaindustrin 

fortsatt på högvarv, något som på lite längre sikt givetvis kan försämras. 

Frankrike har utgjort vår i särklass bästa marknad de senaste 10 åren och vi ser fram emot att det 

fortsatt kan vara så. Under våren har vi fått två förfrågningar om uppgraderingar av befintliga 

pannor, dels en avfallseldad kraftvärmeanläggning med ett större antal pannor och dels en 

koleldad industrianläggning. I båda fallen stoppas vi av den pågående pandemin, Frankrike är ett 

av de länder som fortfarande har de strängaste kraven när det gäller rörelsefrihet. Endast 100 km 

från hemorten gäller. Men i väntan på att landet ska öppnas upp får vi förlita oss till den digitala 

kommunikationen. Genom simuleringar och våra standardberäkningar på en uppgraderad 

förbränningsprocess med Ecotube-systemet som bas kommer man en bit på väg, men vi har 

aldrig lämnat en skarp offert utan att först ha besökt anläggningen och genomfört enklare tester. 

Vi hoppas kunna komma igång med detta och besöka anläggningarna så snart restriktionerna tas 

bort.  

 

Norden i fokus med OEM-bolaget 

Vårt samarbete med det brittiska OEM(Original Equipment Manufacturer)-bolaget fortsätter och 

nu tittar vi explicit på ett samarbete i Norden. Man vill expandera geografiskt och komma in på 

nya världsmarknader. Vi känner ju de flesta kunderna till fastbränsleeldade pannor i Sverige och 

har goda kontakter även i Danmark och Finland. Norge har jämförelsevis få pannor och är därför 

den minst intressanta marknaden. 

Tillsammans med OEM-bolaget får vi betydligt starkare finansiella muskler och kan ta en del av 

större projekt.   

 

Överenskommelse om projektsamarbete med EPC 

Typiska koleldade kraftverkspannor (50-1000 MW effekt) hos våra kunder har en livslängd på 

50-80 år, vilket gör att ytterst få pannor och anläggningar med fungerande distributionssystem av 

el och värme kommer att skrotas. Istället handlar det om att konvertera pannorna för andra 

bränslen, främst biobränslen. Kostnaden för ett typiskt konverteringsprojekt av en 100 MW 

kolpanna ligger på 150-200 MSEK. 

Vi har träffat en överenskommelse om projektsamarbete med en EPC (Engineering and 

Procurement Contractor), den finansiellt starke spindeln i nätet som blir motorn i projektet. 

ECOMB har därför ingen huvudroll, men här handlar det om projekt på 150-200 MSEK och då 

är även en mindre del intressant för bolaget. Just nu arbetar vi med två konkurrensutsatta projekt, 

varav det ena förväntas bli beslutat om under Q3, såvida inte covid-19 fördröjer processen ännu 

mer. 

 

Ansökan till Vinnova 

En ansökan från dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB till Vinnova inom utlysningen 

”Innovativa startups - Steg 1” lämnades in den 24 mars 2020. Projektmedlen kommer att 

användas för att tillverka en prototyp för tester av vår mobila syresättningsteknik. Drift med 

vindturbin ingår ej i detta projekt, all fokus ligger på själva syresättningen. Basic design har 

redan genomförts och i stort sett all erforderlig utrustning kan upphandlas under relativt kort tid.  



 

 

 

Lämpliga insjöar för testerna har också identifierats i närområdet.  

Konkurrensen om projektmedlen från Vinnova är dock stenhård – endast 150 st (19%) av 

inkomna 796 st ansökningar kommer att beviljas stöd med maximalt 300 kkr vardera. 

Trehundratusenkronor är i detta sammanhang ingen större summa, men tillsammans med de 

återstående medlen från Crowdfunding-projektet hösten 2019 kommer projektet ändå att kunna 

genomföras, dock med mycket begränsade marginaler. 

Beslut från Vinnova förväntas under Q2. 

 

Kapitalanskaffning Ocean Recycle 

Ytterligare kapital till dotterbolaget Ocean Recycle krävs för att få ordentlig fart på 

verksamheten. Crowdfunding-projektet tillsammans med FundedByMe under 2019 gav ett 

nettotillskott på ca 300 kkr - en plattform för fortsatt verksamhet, men inte tillräckligt för att 

kunna utveckla vår patenterade mobila syresättningsteknik i ett högre tempo. 

Därför behövs ytterligare kapitaltillskott, ett projekt som är igång sen årsskiftet.    

 

 

Projekt 

 
Nya beställningar från förbränningsanläggningar i Frankrike och Sverige 

ECOMB fick i början av februari nya beställningar från både Frankrike och Sverige, dels 

reservdelar till den avfallseldade anläggningen Econotre i sydfrankrike och dels en förstudie på 

fjärrvärmeanläggningen i Umeå. I båda fallen handlar det i huvudsak om att minska utsläppen av 

kväveoxider. De två avfallseldade pannorna hos Econotre utanför Toulouse uppvisar fortfarande 

mycket bra värden – efter 15 års drift med Ecotube-systemet. NOx-halten i rökgasen reduceras 

med nära 60% enbart genom en smartare tillsättning av förbränningsluften, via Ecotube-

systemet. Inga kemikalier som urea eller ammoniak används för att sänka NOx-utsläppen. 

Umeå-pannan eldas med biobränsle och omfattas av nästa skärpning i EU-direktiven, något som 

för svensk del börjar gälla fr.o.m. 2021.  

Här är projektet i en initial fas, vi startar i princip varje enskilt projekt med en förstudie. 

Tillgängliga driftdata är otillräckliga för att bedöma och garantera hur stora förbättringar som 

kan åstadkommas med våra olika produkter. Under förstudien använder vi alltid vår 

egenutvecklade videokamera för att filma förbränningen – live – vid olika inställningar på 

pannan. 

Ordervärdet uppgick totalt till 0,6 MSEK och leveranserna avslutades under februari resp. april 

2020. 

 

Reservdelsorder från Paris 

I mars kom en beställning av reservdelar till de koleldade pannorna i centrala Paris. 

Fjärrvärmeanläggningen ägs av CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) och 

Ecotube-systemet installerades i de båda koleldade pannorna 2008 resp. 2009. Pannorna är 

vardera på hela 270 MW (1/4 kärnkraftverk). Ecotubernas storlek, i synnerhet längden, är till 

viss del alltid proportionell mot pannornas storlek och här installerades de längsta Ecotuber vi 

hittills tillverkat – 9,3m långa. Ordervärdet uppgår totalt till ca 0,7 MSEK och leveransen 

kommer att ske under Q2 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

Driftsättning med nödrop på Martinique 

Driftsättningen av Ecotube-systemet till en ny biobränsleeldade kraftverkspanna (120 MWth) på 

den franska ön Martinique i Västindien kunde genomföras i mars – i stort sett som planerat. 

Värre gick det för vår italienska beställare ACBoilers (med säte i Lombardiet). På grund av 

corona-viruset blev ACBoilers portförbjudna att komma in på franskt territorium av slutkunden 

och anläggningsägaren ALBIOMA och fick helt sonika vända om på flygplatsen i Milano! Vårt 

arbete var till vissa delar avhängigt planerade jobb av ACBoilers, men en del av deras arbete 

kunde istället genomföras av en annan underentreprenör (amerikanskt bolag). I denna minst sagt 

röriga situation lyckades vi ändå driftsätta Ecotuberna och genomföra en första intrimning av 

förbränningsprocessen. Prestandagarantierna när det gäller NOx-utsläppen lyckades vi efter 

några inledande tester klara med stor marginal, ett resultat som också låg i linje med våra 

förväntningar. 

I enlighet med höstens 3-partsöverenskommelse (ECOMB-ACBoilers-ALBIOMA) skulle 

projektet vara slutfört och slutfakturerat den 30 april 2020. Utöver förväntade extrabeställningar 

återstår ca 2 MSEK av kontraktet att fakturera. Vi har även utnyttjat klausulen om ”Direkt 

betalning” i fransk lagstiftning, vilket innebär att ECOMB som underleverantör till ACBoilers 

kommer att få direkt betalt av slutkunden ALBIOMA istället för från ACBoilers. På grund av 

covid-19 är nu Martinique helt stängd för såväl franska (från fastlandet) som utländska företag, 

vilket innebär att hela den formella projektavslutningen med tillhörande slutbetalningar kommer 

att försenas. 

 

 

Ägarförhållandet i ECOMB AB (publ) per 31 mars 2020 

 

 

Aktieägare (10 största) Antal aktier Innehav/Röster Förändring sen 31 dec 2019
st % st

TIBIA KONSULT AB 3 599 194 19,10% 0

ALMSPARRE, CLAES GÖRAN 1 075 500 5,71% 0

HAGSTRÖM, ULF 1 000 000 5,31% 0

SCHILL, FRANK 603 100 3,20% 0

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 489 740 2,60% +420

NORELIUS, ERIC 461 060 2,45% 0

NORDEA BANK ABP, NORDEA BANK AB(PUBL) 423 000 2,24% +190000

UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 248 080 1,32% 0

PALMQVIST, RASMUS 241 500 1,28% 0

LINDGREN, EVA INGEBORG 231 050 1,23% 0

Övriga aktieägare 10473778 55,6

Totalt 18846002 100 +190420

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Händelser efter periodens utgång 
 

Angående covid-19 

Spridningen av covid-19 innebär att många företag kan komma att befinna sig i en finansiellt 

ansträngd situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig 

resultatpåverkan. Vår bransch, med kunder inom främst kraft- och värmeproduktion, bedöms 

dock påverkas i mindre omfattning än många andra branscher. Styrelsen påbörjade i mars ändå 

ett arbete med att identifiera kortsiktiga lösningar och även se över långsiktiga alternativ. 

Styrelsens första bedömning var att bolaget på kort sikt kommer att kunna hantera den 

uppkomna situationen men att det finns en risk att verksamheten kommer att påverkas negativt 

av covid-19 utbrottet, framför allt om de negativa effekterna i den globala ekonomin blir 

långsiktiga. 

 

Stark support från ALMI och Tillväxtverket 

På grund av corona-pandemins effekter på verksamheten, främst konsekvenserna av den 

försenade avslutningen av Martinique-projektet, har bolaget ansökt och beviljats stöd från såväl 

ALMI som Tillväxtverket. Stödet från ALMI handlar om ett brygglån på 700 kkr medan bidraget 

från Tillväxtverket gäller korttidsarbete (60%) under perioden april-juli 2020.  

Vi tackar för visat förtroende för bolagets framtidsplaner och utvecklingspotential, något som låg 

till grund för beviljandena av våra ansökningar. 

 

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång, utöver vad som ovan angivits. 

 

 

Framtidsutsikter 

 

Trots försenade projekt och en ofrivillig väntan på nya affärsmöjligheter på grund av corona-

pandemin måste vi ändå se ljust på framtiden. Behovet av nya gröna och miljömässigt hållbara 

energisystem är fortsatt stort och våra marknader bör rimligtvis påverkas mindre än andra 

marknader. Utsläppen måste helt enkelt minska. Strategiska samarbeten med internationella 

företag som har större finansiella muskler är en viktig del för att vi ska kunna få ta del av större 

projekt. Ombyggnader av kolpannor till biobränsleeldning är ett exempel.  

Men om konsekvenserna av pandemin blir mycket långtgående kan givetvis även våra 

marknader påverkas negativt. 

När det gäller potentialen för vår nya patenterade mobila syresättningsteknik har inget 

förändrats, förutom att tiden går. Därför gäller det att komma igång med ett referensprojekt så 

fort som möjligt, ett idag annat prioriterat område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Övrigt 

 

Redovisningsprinciper 

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 

(K3) vid upprättande av finansiella rapporter. 

 

Granskning 

Denna rapport har blivit översiktligt granskad av bolagets revisor. 

 

Kommande rapporter 

Halvårsrapport (Q1+Q2) lämnas den 31 augusti 2020.  

 

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av 

bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhetsfaktorer 

som bolaget står inför är belysta efter bästa förmåga. 

 

 

Södertälje den 29 maj 2020  

 

ECOMB AB (publ) 

 

Styrelsen och VD 

Göran Ernstson, Ordförande 

Eric Norelius, Ledamot 

Martin Ridderheim, Ledamot 

Ulf Hagström, VD 

 

Vid frågor om denna rapport kontakta : 

Ulf Hagström, VD 

Tfn 08-550 12 550 

ulf@ecomb.se 

 

Rapporten finns tillgänglig på www.ecomb.se 

 

ECOMB AB (publ) 

Box 2017 

151 02  Södertälje 

Tfn.08-550 12 550 

www.ecomb.se 

 
Kort extrakt om ECOMB AB (publ)  

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det 
egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. 
kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den 
internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle är verksamheten knuten till Mobil 
syresättning av övergödda sjöar och hav med farkoster som drivs med energi från vind och sol. 
ECOMB grundades 1992 och har ca 1200 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight 
Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.    

 

mailto:ulf@ecomb.se
http://www.ecomb.se/
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RESULTATRÄKNING ( TSEK )

2020 2019

Q1 Q1

3 mån 3 mån

Nettoomsättning 410 1048

Övriga rörelseintäkter 1 7

Summa rörelseintäkter 411 1055

Råvaror & Förnödenheter -130 -314

Köpta underkonsult tjänster -21 -179

Övriga externa kostnader -359 -274

Personalkostnader -228 -534

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 -1

Avskrivningar av immatriella anläggningstillgångar -6 -6

Övriga rörelsekostnader 0 -1

Summa rörelsekostnader -745 -1309

Rörelseresultat -334 -254

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -5

Summa finansiella poster 0 -5

Resultat efter finansiella poster -334 -259

Aktuell skatt 0 0

Periodens resultat -334 -259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BALANSRÄKNING 2020-03-31 2019-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 10 15

Immateriella anläggningstillgångar 42 66

Finansiella anläggningstillgångar 50 50

Summa anläggningstillgångar 102 131

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 485 496

Aktuella skattefordringar 60 124

Övriga fordringar 67 47

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 126 85

Kassa och bank 72 651

Summa omsättningstillgångar 810 1403

SUMMA TILLGÅNGAR 912 1534

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 2116 2116

Fritt eget kapital -2562 -2413

Summa eget kapital -446 -297

Kortfristiga skulder

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 0 957

Leverantörsskulder 487 309

Övriga skulder 469 36

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 402 529

Summa kortfristiga skulder 1358 1831

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 912 1534

 

 



 

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -335

Justeringar för poster osm inte ingår i kassaflödet 7

Betald skatt 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -328

förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete 0

Förändring av kundfordringar 242

Förändring av kortfristiga fordringar 49

Förändring av leverantrösskulder -330

Förändring av kortfristiga skulder -156

Kassaflöde från den löpande verksamheten -523

Finanseieringsverksamhet

Upptagna lån 0

Kassaflöde från finasieringsverksamheten 0

Årets kassaflöde -523

Likvida medel från årets början

Likvida medel från årets början 594

Kursdifferenser i likvida medel

Kursdifferenser i likvida medel

Likvida medel vid årets slut 71

2020

1 jan - 31 mars

 


