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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
EcoRub AB (publ) är ett utvecklingsbolag som arbetar med ekologiskt gummi kallat TPRR  (ThermoPlastic
Recycled Rubber). Med det menas ett material som huvudsakligen består av pulvriserade bildäck som
binds med plaster och copolymerer. Ofta består materialet till mer än 95 % av återvunna polymerer som
gummi och plaster.

Varumärket EcoRub® godkändes den 15 januari 2010 för Sverige.
EcoRub är listat på Aktietorget sedan juni 2010. EcoRub hade under 2016 fyra dotterbolag: som
fusionerats under 2016 och 2017 och är idag varumärken och verksamhetsområden:
I november 2018 erhåller Ecorub AB Europeiskt varumärkesskydd för TPRR®  (Thermo Plastiv Recycled Rubber)
I februari 2019 erghåller EcoRubAB Europeiskt varumärkesskudd för " I used to be a tyre!"

Arbergo® Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer arbetsplatsmattor med en unik
konstruktion som spontant förmår personal i stående arbete att stå på rätt sätt med
minimerad risk för belastningsskador och uttröttning. Bolaget arbetar med varumärket
Arbergo®. Varumärket har sidna rötter från mitten av 1990-talet. Huvuddelen av
produkterna är inte tillverkade av EcoRubs material. 

ProFarma®  utvecklar, tillverkar och säljer produkter för lantbruk.  

EcoElast ® säljer gummiduk enligt EcoRubs koncept och planeras stå för utveckling,
tillverkning och -försäljning av formsprutningspellets. Arbetar med det europeiska
varumärket EcoElast®. 

Holmsund Golv®. Är ett varumärke som är säkrat men saknar än så länge verksamhet. 

EcoRub har en, såväl prismässigt som egenskapsmässigt, konkurrenskraftig lösning på ett stort
miljöproblem; återvinning av bildäcksgummi. EcoRub är det första företaget i Sverige som har finansierats
med medel från EU:s Eco Innovation-program och det enda företaget i Europa som finansierats av EU för
materialåtervinning av bildäcksgummi som ett nytt högkvalitativt material.

EcoRubs teknologi är patenterad i ett flertal europeiska länder. Med EcoRubs teknologi kan man skapa ett
”ekologiskt gummi”  TPRR®  som sedan kan formas till olika produkter. Egenskaper som låg vikt, bra
åldersbeständighet, slagtålighet, motståndskraft mot bockningsskador, motståndskraft mot väder och vind
samt svetsbarhet är grunderna för materialens breda användningsområden, vilka bedöms omfatta
miljardmarknader. 

Utsläppen vid framställning och förbränning av gummiprodukter har stor negativ miljöpåverkan. Varje år
samlas det in 300 miljoner begagnade däck i Europa. Det saknas effektiva, storskaliga
återvinningslösningar inom området där materialet återbrukas som ett gummimaterial. 

När ett ton bildäcksgummi återanvänds som material sparas 3,3 ton olja. Energiåtgången för att skapa ett
råmaterial av begagnade bildäck i form av gummipulver är bara 1,8 procent av den energimängd som
behövs för framställning av jungfruråvara. Inom EU är det en prioriterad fråga att materialåtervinna bildäck
och skärpningar av lagar sker kontinuerligt för att främja denna återvinning.

Bolaget har sitt säte i Lövånger, Skellefteå kommun.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Ekonomisk översikt 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 2 531 4 310 2 287
Balansomslutning 13 120 6 075 3 463
Avkastning på eget kapital % neg neg neg
Soliditet % 45 46 70
Definitioner: se not 26

Som jämförelsetal för 2015 och 2016 har redovisats siffror för den koncern där EcoRub AB tidigare var moderbolag
och vars verksamhet och tillgångar har infusionerats i bolaget under året. Siffrorna är redovisade i tkr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under det senaste året investerat i en industribyggnad i Hökmark, Lövånger, dit bolaget flyttat all sin
verksamhet. Bolaget har samtidigt investerat i maskiner, marknadsföringsresurser, laboratorium och
kvalitetssäkring.  Marknadsavdelningen arbetar nu kontinuerligt med att öka  medvetenheten om Ecorub inom
branschen och därigenom finna nya och fler affärsmöjligheter.

I novemver meddelade bolaget att vederlagsfria teckningsoptioner skulle ges ut till samtliga delägare till en kurs av
0,28 SEK. Dessa skulle vara inlösta senast 2018-12-14. Teckningsoptioner till ett värde av 2 956 189,88 kr före
emissionskostnader löstes in. Ecorub har närmare 2 000 delägare varav över 300 deltog i emissionen.

Under året har Bracknor Fund Ltd fortsatt att omvandla sina konvertibler till aktier. Läs mer om detta i not 14.

Förväntad framtida utveckling
Vi har en prognos som sträcker sig fram till och med år 2021. Vi har anledning att tro att prognosen är realistisk. 
Den är baserad på en försiktig beräkning av varje säljares beräknade framtida försäljning.  De är 3,5 st varav tre
av dessa är nya. Inga av de sekretessbelagda utvecklingsprojekten (inkl Volvo) ingår i prognosen.

Vi räknar med att vi främst under andra halvan av 2019 skall öka vår omsättning så att den på årsbasis blir 6
miljoner. Resultatet kommer då att bli ca -5 miljoner (2017 var omsättningen 4,4 Msek med en enda säljaren i
bolaget) .

För 2020 räknar vi med en dubblering av omsättningen till 12 miljoner och ett resultat på minus 0,5 miljoner. 

För 2021 räknar vi med en ökning av omsättningen till 16 miljoner och det ska skapa ett positivt resultat på ca 2,5
miljoner. Detta motsvarar samma omsättning per säljare som vi 2017 hade på en.

Vi håller också på med att modernisera våra försäljningsmetoder med en ökad närvaro på internet, som ska
underlätta vårt arbete.

Planen innehåller också att vi ska ”ta hem” den produktion vi idag har i USA av gummidukar och
halkskydd. I den planen ingår också att vi ska utveckla egenproducerade golvmattor av återvunnet
material för verksamheten under varumärket Arbergo® och Holmsund Golv®.
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Forskning och utveckling
I den nya lokalen i Hökmark har bolaget byggt upp ett utvecklingslaboratorium som främst är avsett för att
anpassa material till olika kunders krav på materialegenskaper. EcoRub förbereder ett projekt tillsammans med
ETRA, Italienska företag och en Italienskt polymerteknisk institution. Den senare ska ansvara för certifiering och
verifiering av mätresultat. EcoRub har pågående utvecklingsprojekt med fyra olika forskarlag, varav den kring 3-d
printning av emallage är tidigast ute.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 226 185, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 4 226 185
Summa 4 226 185

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 2 531 003 4 310 326
Övriga rörelseintäkter 66 449 80 644

2 597 452 4 390 970
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 401 210 -569 199
Övriga externa kostnader 3 -2 457 474 -3 197 423
Personalkostnader 4 -3 877 131 -1 773 586
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -670 836 -327 150

Rörelseresultat 5 -5 809 199 -1 476 388

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -560 927 -225 066

Resultat efter finansiella poster -6 370 126 -1 701 454

Resultat före skatt -6 370 126 -1 701 454

Skatt på årets resultat 8 – –

Årets resultat -6 370 126 -1 701 454
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter 9 419 649 –
Goodwill 10 554 636 745 292

974 285 745 292
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 4 413 536 –
Inventarier, verktyg och installationer 12 2 615 153 164 109

7 028 689 164 109
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 – –
Andra långfristiga fordringar 5 000 5 000

5 000 5 000

Summa anläggningstillgångar 8 007 974 914 401

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 1 836 580 1 485 741

1 836 580 1 485 741
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 255 026 1 294 740
Övriga fordringar 966 117 283 598
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 171 603 1 363 756

1 392 746 2 942 094

Kassa och bank
Kassa och bank 1 882 814 733 139

1 882 814 733 139

Summa omsättningstillgångar 5 112 140 5 160 974

SUMMA TILLGÅNGAR 13 120 114 6 075 375
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 18 1 654 887 1 295 667
1 654 887 1 295 667

Fritt eget kapital

Överkursfond 31 668 418 22 592 980
Balanserat resultat -21 072 107 -19 370 654
Årets resultat -6 370 126 -1 701 454

4 226 185 1 520 872
5 881 072 2 816 539

Långfristiga skulder
Övriga skulder 5 500 000 510 274

5 500 000 510 274
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 564 788 197 210
Konvertibellån 12 – 1 500 000
Aktuell skatteskuld 11 046 56 152
Övriga skulder 293 578 125 570
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 869 630 869 630

1 739 042 2 748 562

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 120 114 6 075 375
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Rapport över förändringar i eget kapital

2017-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital 

Nyem under 
registr

Uppskriv-
ningsfond

Reservfond  
Övr bundna 

fonder

Över-
kursfond

Fond för verkligt 
värde

Bal.res. inkl 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 281 087 – – 20 495 259 – -19 366 031 2 410 315

Årets resultat -1 701 454 -1 701 454

Förändringar direkt mot eget kapital

Fusionsresultat – -4 623 -4 623

Transaktioner med ägare

Nyemission 14 580 – 14 580

Tillskott via ej

omvandlad konvertibel 2 429 925 2 429 925

Emissionskostnader – – – -332 204 – – -332 204

Vid årets utgång 1 295 667 – – 22 592 980 – -21 072 108 2 816 539

2018-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital 

Nyem under 
registr

Uppskriv-
ningsfond

Reservfond 
Övr bundna 

fonder

Över-
kursfond

Fond för verkligt 
värde

Bal.res. inkl 
årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 1 295 667 – – 22 592 980 – -21 072 108 2 816 539

Årets resultat -6 370 126 -6 370 126

Transaktioner med ägare

Nyemission 359 220 – 9 075 438 9 434 658

Emissionskostnader – – – – – –

Vid årets utgång 1 654 887 – – 31 668 418 – -27 442 233 5 881 072
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Kassaflödesanalys
Belopp i kr 2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -6 370 126 -1 701 454
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 726 393 327 150

-5 643 733 -1 374 304
Betald inkomstskatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -5 643 733 -1 374 304

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -350 839 -1 485 741
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 549 348 -1 546 434
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 490 480 1 191 998

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 954 744 -3 214 481

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 205 444 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -614 520 –
Förvärv av inkråm/rörelse, netto likvidpåverkan – 378 886

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 819 964 378 886

Finansieringsverksamheten
Nyemission 9 434 657 2 444 505
Emissionskostnader – -332 204
Emission av konvertibellån – 1 500 000
Upptagna lån 4 000 000 –
Amortering av lån -510 274 -88 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 924 383 3 524 301

Årets kassaflöde 1 149 675 688 706
Likvida medel vid årets början 733 139 44 433

Likvida medel vid årets slut 24 1 882 814 733 139
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Beroende på att bolaget inte 
har några dotterbolag upprättas ingen koncernredovisning.

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

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig
eller teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer. 
Förvärvade immateriella tillgångar
Goodwill 5 år
Varumärken 5 år
Övrigt 3 år

Aktiverad goodwill avser koncerngoodwill hänförligt till Ergomina AB som redovisas i EcoRub AB efter fusion.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar [Alt. med tillägg för uppskrivningar.] I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna [ange vilka] har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

 komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 40 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 30 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 30 år

Nyttjandeperiod

Nyttjandeperiod
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader
och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen eller uppgår till mer än ett oväsentligt belopp. Vid värdering har hänsyn tagits till
normalt kapacitetsutnyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
  
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   
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Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-
metoden.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 
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Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
  bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
  inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 

Fusion 
Fusionen mellan dotterföretaget och moderföretaget har redovisats i enlighet med BFNAR 1999:1
"Fusion av helägt aktiebolag". Koncernvärdemetoden har tillämpats vilket innebär att moderföretaget
har redovisat de fusionerade dotterföretagens tillgångar och skulder till de värden dessa hade i
koncernredovisningen.
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Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

2018 2017

Nettoomsättning per rörelsegren
Gummiprodukter 2 531 003 4 310 326

2 531 003 4 310 326
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 2 531 003 4 310 326

2 531 003 4 310 326

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2018 2017

KPMG
Revisionsuppdrag 96 000 117 000
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 95 000 35 900

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav

2018 män 2017 män

Sverige 6 83% 4 100%

Totalt 6 83% 4 100%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2018-12-31 2017-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 17% 0%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2018 2017

Löner och ersättningar 2 115 015 1 384 865

Sociala kostnader 574 676 336 483

(varav pensionskostnad) 1) (60 168) (34 375)

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) företagets VD och styrelse.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2018 2017
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Löner och andra ersättningar 450 000 – 80 000 1 304 865
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Ledande befattningshavares ersättningar

Verkställande direktör Åke Paulsson ersätts utöver sin lön via fakturerat arvode. Utbetald ersättning via arvode
under 2018 uppgår till 420 000 kr (f.å. 487 000 kr). Styrelseledamot Tony Rönnberg är inte anställd av
bolaget utan ersätts via fakturerat arvode. Utbetald ersättning under 2018 uppgår till 660 000 kr.

2018
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

Ordf Svante Larsson 30 000 – – –
Led Jens Malmgren 30 000 – – –
Led Mats Allansson 15 000 – – –
Led Tony Rönnqvist – – – –
Led Emma Lundkvist 15 000 – – –
VD Åke Paulsson 360 000 – – –
Summa 450 000 – – –

2017
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad

Ordf Svante Larsson 40 000 – – –
Led Jens Malmgren 40 000 – – –
VD Åke Paulsson – – – –
Summa 80 000 – – –
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Not 5 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2018-12-31 2017-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 256 000 341 000
Mellan ett och fem år – 256 000
Senare än fem år – –

256 000 597 000

2018 2017
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 340 688 252 420

Leasingkostnader avser i allt väsentligt hyreskostnader. Hyreskontrakt är uppsagt och slutar gälla 2019-09-30.

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017

Räntekostnader, övriga -560 927 -225 066
-560 927 -225 066

Not 7 Exceptionella poster

Exceptionella kostnader

Återkrav tidigare erhålla EU Bidrag – 869 630

– 869 630

Bolaget har erhållit återbetalningskrav avseende erhållna EU-bidrag
avseende tidsperioden 2010 till 2012. Beloppet har redovisats som
övrig kostnad och skuldförts.

Not 8 Skatt på årets resultat

2018 2017

Aktuell skattekostnad – –
– –

Avstämning av effektiv skatt

2018 2017
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -6 370 126 -1 701 454

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% 1 401 428 22,0% 374 320

Ej avdragsgilla kostnader 0,0% -1 799 -3,1% -52 288

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -22,0% -1 399 628 -18,9% -322 032

Redovisad effektiv skatt 0,0% – 0,0% –
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Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Övriga investeringar 614 520 –
Vid årets slut 614 520 –

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning -194 871 –
Vid årets slut -194 871 –

Redovisat värde vid årets slut 419 649 –

Not 10 Goodwill

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 953 279 –
Rörelseförvärv – 953 279
Vid årets slut 953 279 953 279

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -207 987 –
Årets avskrivning -190 656 -207 987

Vid årets slut -398 643 -207 987

Redovisat värde vid årets slut 554 636 745 292

Not 11 Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar 4 645 827 –
Vid årets slut 4 645 827 –

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning -232 291 –
Vid årets slut -232 291 –

Redovisat värde vid årets slut 4 413 536 –

Varav mark 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 247 643 –
Redovisat värde vid årets slut 247 643 –
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Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 071 436 1 071 436
Nyanskaffningar 2 559 617 –
Vid årets slut 3 631 053 1 071 436

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -907 327 -801 376
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -108 573 -105 951
Vid årets slut -1 015 900 -907 327

Redovisat värde vid årets slut 2 615 153 164 109

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentliga bidrag från Länsstyrelsen på 678 713 kr som erhölls år 2018.  

Not 13 Andelar i koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – 1 350 000
Fusionerat in i moderbolag – -1 350 000
Redovisat värde vid årets slut – –

Not 14 Finansiella instrument och riskhantering 

Konvertibla lån
Konvertibelt skuldebrev av serie 2017/2018

Ecorub AB upptog ett konvertibelt lån på 1 500 000 kr 2017. Lånet förföll till betalning den 31 oktober 2018
i den mån konverting inte dessförinnan ägt rum. Konvertering påkallades inte och 500 000 kr återbetaldes den
2 november 2018 och resterande del 31 maj 2019.

Konvertibelt Skuldebrev Bracknor

Ecorub AB teckande under 2017 ett långfristigt finansieringsavtal med Bracknor Fund Ltd. 
Avtalet omfattade sammantaget ett belopp om högst 3 000 000 Euro och kunde genomföras vid tolv (12) 
separata tillfällen (”Trancher”) om 250 000 Euro genom riktade emissioner av konvertibla 
skuldebrev (”Konvertibler) samt teckningsoptioner (”Optioner”) till Bracknor. Respektive 
Konvertibel och Option berättigade i sin tur till konvertering och/eller teckning av aktier av serie B 
(”Aktie” eller ”Aktier”) i Bolaget. Varje Tranch bestod av tjugofem (25) Konvertibler med ett 
nominellt värde om 10 000 Euro som löper räntefritt. Konvertiblernas löptid var tolv (12) månader, i 
den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, från och med registreringen av emissionsbeslutet hos 
Bolagsverket. Konvertering av Konvertibler till nya Aktier i Bolaget kunde ske kontinuerligt under löptiden. 

I samband med emittering av Konvertibler vidhängs Optioner. Antalet Optioner motsvarar ett 
belopp om 80 procent av det nominella värde som Konvertiblerna innehar. Optionerna utges utan 
vederlag och varje Option berättigar till teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget. 
Konverteringskursen motsvarar ett belopp uppgående till 90 procent av den lägsta dagliga 
volymvägda genomsnittskursen enligt AktieTorgets officiella kurslista för Aktien i Bolaget under de 
femton (15) handelsdagar som föregår dagen för begäran om Konvertering. 
Teckningskursen för de nyemitterade Aktierna, med stöd av Optioner, ska fastställas till 110 procent 
av den genomsnittliga volymviktade aktiekursen, enligt AktieTorgets officiella kurslista, under de 
femton (15) senaste handelsdagarna i Bolagets Aktie som föregår dagen för Bolaget och/eller 
Bracknor meddelat att en emission enligt Avtalet avses genomföras. Dock ska teckningskursen ej 
understiga Aktiens kvotvärde. 
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Under 2017 erhöll Ecorub den första Tranchen enligt finansieringsavtalet uppgående till 250 000 Euro vilket
motsvarade 2 439 925 kronor vid utbetalningstillfället. I maj 2018 erhöll Ecorub den andra tranchen på 250 000
Euro villket motsvarade 2 429 995 kronor vid utbetalningstillfället. Under 2018 har Bracknor nyttjat optioner för
konvertering till aktier motsvarande 13 396 986 nya aktier vilket innebär att alla erhållna optioner nyttjats. Bracknor
Fund Ltd har meddelat att man inte  avser att nyttja resterande trancher för konvertering till aktier.

Konvertibelt skuldebrev European High Group Opportunities Securitization Fund

Denna finansieringslösning är baserad på utgivande av konvertibla lån och teckningsoptioner med rätt till 
konvertering till B-aktier i EcoRub AB. Finansieringen gäller för en period av arton månader från 2018-10-08.
Under denna period kan Ecorub AB erhålla upp till 20 miljoner kronor genom utgivande av sju trancher bestående 
av konvertibla skuldebrev med anslutna teckningsoptioner. Förutom den första Tranchen under initiala perioden  
som uppgår till 5 miljoner kronor uppgår samtliga övriga Trancher till 2,5 miljoner kronor vardera. 
I samband med varje utgivande av en tranch skall teckningsoptioner emitteras som gör det möjligt för Investeraren 
att erhålla B-aktier i EcoRub AB. Skulle alla teckningsoptionerna nyttjas kommer 7 miljoner kronor att tillföras 
Ecorub AB (motsvarande 35 % av det totala engagemanget). Totalt gör detta möjligt för företaget att erhålla 
27 Miljoner kronor. De konvertibla skuldebreven måste omvandlas till aktier av serie B inom 12 månader från det  
datum konvertiblerna utges. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom 5 år från emissionstillfället.  
De konvertibla skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp.

Konverteringskurs för de konvertibla skuldebreven och teckningskurs för teckningsoptionerna fastställs baserat 
på en prisperiod om 15 handelsdagar direkt före ett referensdatum. De konvertibla skuldebreven, konverteras 
obligatoriskt tolv månader efter utfärdande och fram till dess till 93 % (eller 95 % för konvertiblerna från första  
tranchen) av det dagliga lägsta VWAP (volume weighted avarage price) observerat under prisperioden före 
mottagandet av en konverteringsbegäran.

Prissättningen för teckningsoptionerna beräknas till, för varje tranch, 120% av VWAP observerat för prisperioden 
om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Ecorub AB begär av Investeraren en ny konvertibel och  
teckningsoption. Emellertid gäller för första tranchen att prissättningen för teckningsoptionen skall vara 120 % 
av det lägsta av 0,3631 kronor och det lägsta VWAP avslutet observerat för prisperioden om 15 handelsdagar 
som föregår den dag den första tranchen utges. Om hela engagemanget utnyttjas blir det 20 miljoner kronor 
i konvertibler i sammantaget nominellt belopp. Kostnaderna för Ecorub AB för bland annat finansiella 
och juridiska tjänster uppgå till cirka 6 procent av det totala åtagandet. 

Första transchen om 5 miljoner kronor betalades ut 2 november 2018. Totalt tecknades 4 047 618 aktier
avseende första tranchen under 2018. Under början av 2019 har ytterligare 21 655 518 aktier tecknades avseende 
resterande del av första tranchen. Ecorub har inte påkallat några ytterligare utbetalningar.
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Not 15 Uppskjuten skatt

Bolaget redovisar ej tillgång avseende uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag med anledning 
av osäkerheten när i tiden det kan nyttjas.
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Goodwill 554 636 – 554 636

554 636 – 554 636

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 39 158 tkr.

Uppskjuten Uppskjuten

i Tkr skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Övriga temporära skillnader – 122 -122
Skattemässigt underskottsavdrag 8 614 – 8 614
Uppskjuten skattefordran/skuld 8 614 122 8 492
Kvittning – – –
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 8 614 122 8 492

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader ej levererat material 24 707 598 656
Förutbetald emissionskostnad – 388 714
Övriga poster 146 896 376 386

171 603 1 363 756

2018-12-31



21 (23)
EcoRub AB (publ)

Org nr 556438-0284

Not 17 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 226 185,  behandlas enligt följande:

Balanseras i ny räkning 4 226 185
Summa 4 226 185

Not 18 Antal aktier och kvotvärde
2018-12-31 2017-12-31

A-aktier
antal aktier – –
kvotvärde – –
B-aktier
antal aktier 66 195 623 51 243 485
kvotvärde 0,025 0,025

Not 19 Villkorade aktieägartillskott
Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 000 000 kr (f.å.1 000 000 kr).

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Krav återbetalning EU stöd 869 630 869 630
869 630 869 630

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 5 140 000 –
Företagsinteckningar 2 700 000 2 700 000
Summa ställda säkerheter 7 840 000 2 700 000
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Not 22 Transaktioner med närstående
VD Åke Paulsson arvoderas förutom sin lön i bolaget på konsultbasis. Under året har 420 tkr utbetalats i
konsultarvode. Även styrelseledamot Tony Rönnqvist arvoderas på konsultbasis. Konsultarvode har utgått om 660
tkr. Styrelsens ordförande Svante Larsson har per 2018-12-31 från helägt bolag lånat ut 5 000 tkr till EcoRub AB.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I februari 2019 beslutade bolaget att avstå från att rekvirera fler trancher från bolagets investerare med
motiveringen: "Bakgrunden till beslutet är att styrelsen bedömer att nedgången i börskursen inte är kopplad till
bolagets verksamhet och de projekt bolaget är involverade i utan beror på finansieringsformen." Strax därefter
erhåller bolaget information om att Bracknor Fund Ltd inte kräver att få de två kvarstående trancherna genomförda,
som de har rätt till enligt avtalet från oktober 2017.

Den 12 april 2019 beslutade bolaget att utge vederlagsfria teckningsoptioner till kursen 0,16 SEK: Dessa löstes in

den 24 maj och inbringade 5 193 296,32 kr. Emissionskostnaderna blev ca 1 %.

Den 26 maj beslutades om en riktad emission till Patrik Nordenhed på 1 miljon kronor och kursen 0,16 SEK.
Emissionskostnaden beräknas till 0,5 %.

Not 24 Likvida medel
2018-12-31 2017-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 1 882 814 733 138

1 882 814 733 138

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 25 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2018 2017

Avskrivningar 670 836 327 150

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 55 557 –

726 393 327 150
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Not 26 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Finansiella intäkter: Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
Avkastning på
eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital

hänförligt till moderföretagets aktieägare
Soliditet: (Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Lövånger den                      2019

Svante Larsson Jens Malmgren
Ordförande

Tony Rönnqvist Emma Lundkvist

Åke Paulsson Mats Allansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-
KPMG AB

Gunnar Karlsson
Auktoriserad revisor


