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2016 – POSITIONERING AV DET 
DIGITALA ENERGIKOMFORT- 
KONCEPTET

När vi tar klivet in i 2017 så sker det med tillförsikt om 
att vårt koncept kan växa sig starkt på basis av den 
accelererade tillväxtstrategin som tagits fram under 
året. Något som kommer att avspeglas i aktiviteter de 
kommande åren.

Fastighetsbranschen innefattande såväl nyproduktion 
som ROT-projekt fortsätter att utvecklas mycket 
positivt, med allt tydligare planer såväl för de gamla mil-
jonprogrammen som för nyproduktionen av fastigheter. 
Kraven vad gäller klimatsmartare, energieffektivare 
och hållbarare fastigheter med ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet ökar alltmer. Inom detta område 
är Ecoclime nu väl positionerat för att bryta marken 
med de nya komfortsystemprodukter som presenterats 
under 2016 och de termiska energilösningar av förnybar 
och återvunnen energi som Ecoclime genom förvärven 
av Suncore och Evertech kan erbjuda kunderna i 
fortsättningen.

Den positiva utvecklingen i fastighetsmarknaden och de 
åtgärder som skett inom bolaget har förstärkts ytterliga-
re genom de beslut som Europeiska utvecklingsfonden 
via Tillväxtverket och Energimyndigheten fattat om 
stöd för genomförande av demonstrations- och referens-
projekt, baserade på Ecoclimes energikomfortsystem 
för optimering av termisk energieffektivisering och 
energikomfort i fastigheter.

Under februari presenterades den revolutionerande 
nyheten att Ecoclime utvecklat världens första plastba-
serade inomhusprodukt för ytbeklädnader i fastigheter 
som klassas i samma brandklass som gips. En klassning 
som gjordes på basis av tester enligt Europeiska brand-
testkrav, som utfördes och klassades av SP i Sverige. 

Under första halvan av året fram till maj månad, 
ägnade ledningen en avsevärd del av arbetet för  
genomförande av en nyemission om 18 MSEK. 
Emissionen övertecknades varvid styrelsen 
beslutade att till fullo även nyttja möjligheten 
till en överteckningsemission om högst 5 
MSEK, vilket gav en total emissionslikvid 
om 23 MSEK.

Under juni presenterade Evertech det 
första energisystemet specialdesignat för 
återvinning av energi från avloppssystem 
i fastigheter. Det skedde vid ett fastig-
hetsseminarium i Umeå och resulterade 
omedelbart i en första order till ett bostads-
projekt i Umeå och vidare till ett samarbete 
med Skanska Teknik avseende simulering av 
energioptimering i fastigheter.

Under andra halvåret var ambitionen att förstärka 
marknads- och försäljningsinsatserna av de nya 
komfort- och energiåtervinningssystemen. Det skulle 
ha intensifierats genom anställning av en försälj-
ningsinriktad VD i augusti. Redan efter 4 månaders 
anställning sade han upp sig efter att ha erhållit 
ett förmånligt erbjudande som VD hos sin tidigare 
arbetsgivare.

Resultatet av det intensiva arbetet med nyemissionen 
och VD;s avhopp påverkade färmst försäljningsarbetet 
negativt, med följd att försäljningen och därmed 
omsättningen för året inte uppnådde det plane-
rade resultatet. Detta har resulterat i ett negativt 
kassaflöde för året, vilket kommer att kvarstå under 
första halvåret 2017, då försäljningsarbetet förskjöts mer 
än 6 månader och därmed inte hinner få det genomslag 
som planerades före nyemissionen våren 2017.

Under 2016 har grunden lagts för den accelererade tillväxtstrategi 
som Ecoclime ska fokusera på de kommande åren. Med förvärven 
av Evertech och Suncore och utvecklingen av ett komplett 
termiskt energikomfortkoncept, får Ecoclime en unik ställning i 
fastighetsbranschen. Där teknologi och affärsmodeller kommer 
att föra verksamheten fram emot de framgångar till nytta för 
kunderna och klimatet, som Ecoclimes produkter och tjänster ger 
förutsättningar för. 
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ÅRET SOM HAR GÅTT

Med utvecklingen under året av systemlösningar för 
optimering av inomhuskomfort innefattande termisk 
energieffektivisering i fastigheter är Ecoclime redo att 
ta nästa steg för etableringen av funktionserbjudanden. 
Det ska ske via installationsmarknaden med totalansvar 
för entreprenader av systeminstallationer och drift av 
såväl komfortsystem som energisystem i fastigheter. 
Under året kan följande viktigare händelser nämnas:

• Efter närmare två års utvecklingsarbete presen-
terade Ecoclime världens första plastbaserade 
inomhusprodukt för ytbeklädnader i fastigheter 
som klassas i samma brandklass som gips. Det är 
Ecoclimes komfortpanel som därmed även kan 
erbjudas i avsevärt större omfattning till marknaden 
för passiva komfortpanelsystem. 

• I Evertech slutfördes Etapp 1 i utvecklingsarbetet 
av de energilagrings- och energiutvinningssystem 
för installationer i anslutning fastigheter som 
företaget utvecklat under 4 år. Det har bland annat 
skett via testinstallationer av energikollektorer i 
avloppsreningsverk.

• För att möjliggöra sammanslagningen av Ecoclime 
med Evertech och Suncore som grund för etableringen 
av ett termiskt komfortenergikoncept, genomfördes 
en nyemission i april. Emissionen som överteckna-
des, resulterade i en emissionslikvid om 23 MSEK.

• I juni presenterade Ecoclime officiellt på basis av ett 
nytt simuleringsprogram som Evertech  utvecklat, 
det första energiåtervinningssystem i marknaden 
som kan lagra termisk energi i avloppsvatten och 
återvinna upp till 95% av energin från avlopps- 
vattnet i fastigheter. 

• I oktober tecknades det första leveransavtalet med 
Skanska om installation av det nya termiska energi-
återvinningssystemet som säljs under varumärket 
Evertherm.

• Under hösten utarbetades patentansökan för 
återvinnings- och energilagringssystemet. Den 
lämnades in till Patentverket i oktober.

• I november beviljade Energimyndigheten bidrag för 
demonstrationsprojekt med digitaliserad integration 
av Evertherm-system i fastigheter baserat på de 
algoritmer som företaget utvecklat.

• I december anställdes en affärsområdesansvarig 
för Evertherm med uppgift att stärka takten i 
etableringen av Everthermsystem företrädesvis på 
fastighetsmarknaden i Mälardalsregionen.

• I december beslutade Europeiska Regionala Utveck-
lingsfonden ERUF att bevilja ett demonstrations- 
projekt 50% i bidrag, med en budget om 15,4 MSEK 
för digitaliserad integration av energieffektivisering 
av fastigheter innefattande Evertherms energisystem. 
Projektet genomförs tillsammans med flera 
fastighetsägare och i samverkan med ytterligare två 
leverantörer av systemenheter.

• Under 2017 installerades totalt 7 st energisystem 
baserade på Evertechs Everboost energikollektorer 
som därmed sedan starten hösten 2015, värmer 
lokaler och tappvarmvatten i lokaler som omfattar 
mer än 12 000 m2. Totalt har Ecoclime därmed 
sedan verksamheten startade, installerat system- 
produkter som idag ger termisk energikomfort i 
olika former, i mer än 40 000 m2 fastighetslokaler. 
Där målet som sattes upp 2016 är att nå minst  
100 000 m2 senast år 2019.

Under 2016 genomfördes integrationen av Evertech som förvärvades 
under april. Det betyder att Ecoclime kan erbjuda marknaden 
ett komplett funktionskoncept för termisk inomhuskomfort. Ett 
koncept som innefattar energieffektivisering av den termiska 
energiförbrukningen med system såväl för komfortvärme/-kyla som 
system för energioptimering av fastigheter med komfortablare och mer 
energieffektiva lösningar för energikomfort. Därmed utökades även 
kundbasen från i huvudsak kommersiella fastigheter till att även omfatta 
bostadsfastigheter, en marknad om mer än 10 000 MSEK i Sverige. 
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10 000 MSEK
Storlek på adderad marknad för 

bostadsfastigheter

+12 000 m2

lokaler som uppvärms och förses med 
tappvarmvatten genom Evertech 

Everboost energikollektorer

5



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

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

Styrelsens säte är Vilhelmina.

Ägarförhållanden
Bolaget är listat på Aktietorget.

De två största ägarna med innehav överstigande 10% är 
JLO Invest AB (29,6%) och Celsium Group i Umeå AB 
(22,18%).

Flerårsjämförelse*, koncern

Flerårsjämförelse*, moderföretag

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
En nyemission genomförde i april. Emissionen, som till 
viss del var riktad, övertecknades och resulterade i en 
emissionslikvid om 23 MSEK före emissionskostnader.

Under 2016 genomfördes integrationen av de helägda 
dotterbolagen Evertech Energy Solutions AB och 
Suncore, som förvärvades under april. Det betyder att 
Ecoclime kan erbjuda marknaden ett komplett funk-
tionskoncept för termisk inomhuskomfort.

I december beslutade Europeiska Regionala Utveck-
lingsfonden ERUF att bevilja ett demonstrations-projekt 
med 50% i bidrag och en budget om 15,4 MSEK för 
digitaliserad integration av energieffektivisering av 
fastigheter innefattande Evertherms energisystem.

Årsstämma
Årsstämman är planerad att hållas  i Vilhelmina 
2017-05-23.

Finansiella risker
Mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning.

Policy för finansiell riskhantering
Bolaget exponeras för en mängd finansiella risker. Dessa 
risker är främst valutarisk, kreditrisk, likviditetsrisk och 
ränterisk.

2016 2015 2014 2012/2013

Nettoomsättning 1 953 707 6 008 323 3 137 768 30 000

Res. efter finansiella poster -376 699 128 005 -475 783 -5 166

Res. i % av nettoomsättningen neg. 2 neg neg

Balansomslutning 28 723 10 439 875 10 359 160 9 975 344

Soliditet (%) 319 97,00 83 82 63

Avkastning på eget kapital (%) neg. 1,4 neg neg

Avkastning på totalt kapital (%) neg. 1,4 neg neg

Kassalikviditet (%) 616,00 94 154 203

2016 (9 mån)

Nettoomsättning 3 247 246

Res. efter finansiella poster 26 788

Res. i % av nettoomsättningen 0,8

Balansomslutning 30 075 420

Soliditet (%) 92

Avkastning på eget kapital (%) 0,2

Avkastning på totalt kapital (%) 0,4

Kassalikviditet (%) 316 
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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 gene-
rera 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 nyckelperso-
ner 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 affärsför-
hållanden 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 missbedöm-
ningar, bristande marknadsföring eller konkurrenters 
agerande inte kommer att uppnå tillräckliga försälj-
ningsvolymer för att förväntad expansion eller ekono-
misk 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 förändra-
de 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.

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

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 genom-
förande 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 uppskattning-
ar 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.

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst.

Till årsstämmans förfogande står

balanserad förlust .......................................................-352 945

överkursfond ............................................................27 409 780

årets förlust ....................................................................-376 699

  26 680 136

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning överföres .......................................... 26 680 136

 26 680 136
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Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat

Innehav utan 
bestämman de 

inflytande

Summa eget 
kapital

Förändring i koncerns struktur 1 077 587 26 601 779 0 0 27 679 366

Årets resultat 26 661 0 26 661 

Belopp vid årets utgång 1 077 587 26 601 779 26 661 0 27 706 027 

Aktiekapital Övrigt 
bundet eget 

kapital

Övrigt fritt 
eget kapital

Årets resultat Summa fritt 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 649 254 0 7 889 558 128 005 8 017 563

Nyemission 428 333 0 25 271 665 0 22 518 923 

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma 128 005 -128 005 0

Emissionskostnader 0 0 -6 232 392 0 -3 479 650

Fond för utvecklingsavgifter 2 468 991 -2 468 991 0

Årets förlust -376 699 -376 699

Belopp vid årets utgång 1 077 587 2 468 991 24 587 845 -376 699 26 680 137 

Förändringar i eget kapital, moderföretag

Förändringar i eget kapital, koncern
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EKONOMISK REDOVISNING

Koncernresultaträkning, koncern

Koncernen Moderbolaget

2016-04-01 2016-01-01 2015-01-01

Not 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3 247 246 1 953 707 6 008 323

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

-244 982 -51 705 -340 648

Aktiverat arbete för egen räkning 5 364 300 2 468 991 1 538 831

8 366 564 4 370 993 7 206 506

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -693 028 0 0

Handelsvaror -500 364 -769 102 -3 954 024

Övriga externa kostnader -3 972 882 -2 514 681 -2 221 210

Personalkostnader 2 -3 061 045 -1 418 162 -874 373

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -75 570 -15 175 -14 572

-8 302 889 -4 717 120 -7 064 179

Rörelseresultat 63 675 -346 127 142 327

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 -2 530 9 474

Räntekostnader och liknande resultatposter -36 887 -28 042 -23 796

-36 887 -30 572 -14 322

Resultat efter finansiella poster 26 788 -376 699 128 005

Resultat före skatt 26 788 -376 699 128 005

Skatt på årets resultat -127 0 0

Årets resultat 26 661 -376 699 128 005
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Balansräkning

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m. 3 14 546 506 7 861 284 5 517 326

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 4 775 591 680 445 0

15 322 097 8 541 729 5 517 326

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 110 506 10 418 15 048

Inventarier, verktyg och installationer 6 509 097 32 402 42 947

619 603 42 820 57 995

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 0 2 700 000 2 891 718

Fordringar hos koncernföretag 8 0 10 846 537

Andra långfristiga fordringar 9 394 300 389 300

394 300 13 935 837 2 891 718

Summa anläggningstillgångar 16 336 000 22 520 386 8 467 039

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 6 008 238 0 306 074

Färdiga varor och handelsvaror 254 369 254 369

6 262 607 254 369 306 074

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 801 506 239 961 410 650

Aktuell skattefordran 302 560 6 466

Övriga fordringar 988 215 642 416 56 179

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 460 158 410 972 1 028 353

2 552 439 1 299 815 1 495 182

Kassa och bank

Kassa och bank 4 924 374 4 648 749 171 580

4 924 374 4 648 749 171 580

Summa omsättningstillgångar 13 739 420 6 202 933 1 972 836

SUMMA TILLGÅNGAR 30 075 420 28 723 319 10 439 875
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Koncernen Moderbolaget

Not 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital 1 077 587

Annat eget kapital inklusive årets resultat 26 628 440

Summa eget kapital, koncern 27 706 027

Eget kapital, moderföretag

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 077 587 649 254

1 077 587 649 254

Fritt eget kapital

Överkursfond 27 409 780 8 370 508

Balanserat resultat -352 945 -480 949

Årets resultat -376 699 128 005

26 680 136 8 017 564

Summa eget kapital, moderföretag 27 757 723 8 666 818

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 971 068 453 122 716 132

Skulder till koncernföretag 0 0 813 537

Aktuell skatteskuld 0 0 21 924

Övriga skulder 263 414 85 468 44 974

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 134 911 427 006 176 490

Summa kortfristiga skulder 2 369 393 965 596 1 773 057

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 075 420 28 723 319 10 439 875

Balansräkning, fortsättning
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Koncernen Moderbolaget

2016-04-01 2016-01-01 2015-01-01

Not 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten 63 675 -346 127

Rörelseresultat 142 327

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 75 570 15 175 14 572

Erhållen ränta m.m. -789 -2 530 9 474

Erlagd ränta -36 098 -28 042 −23 796

Betald inkomstskatt -302 687 -28 390 21 924

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-200 329 -389 914 164 501

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 270 656 51 705 640 648

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 2 740 368 201 833 605 066

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -7 691 205 -965 357 −346 001

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 880 510 -1 101 733 1 421 871

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m. 3 -7 561 335 -3 435 176 −2 003 146

Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m. 4 -680 445 -680 445 0

Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 5 -115 478 0 0

Årets lämnade lån till koncernföretag 8 0 -7 775 000 −337 400

Pantsatta bankmedel 9 -389 300 -389 300 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 746 558 -12 279 921 −2 358 636

Finansieringsverksamheten

Årets nyemission 21 687 256 21 691 256 0

Emissionskostnader -4 919 651 -4 919 651 −2 495

Erhållna bidrag 1 975 428 1 091 218 488 040

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 743 033 17 862 823 485 545

Förändring av likvida medel 5 115 965 4 481 169 −451 220

Likvida medel vid årets början -191 591 171 580 622 800

Likvida medel vid årets slut 4 924 374 4 648 749 171 580

Kassaflödesanalys
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Tilläggsupplysningar  

Allmänna upplysningar

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. Det s.k. K3-regelverket.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

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/Entrepre-
naduppdrag 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”.

Ränta och utdelning

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

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde 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 nyttjandeperio-
der tillämpas:

 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. Till-
gångarna 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 anskaffningsvär-
det, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsälj-
ningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till 
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försälj-
ningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Inkomstskatt

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

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

Ersättningar till anställda

Pensioner

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktel-
ser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas 
som en kostnad under den period de anställda utför 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Bolaget har inga avtal om Tantiem eller likvärdiga 
ersättningar.

Offentliga bidrag

Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som företaget fått eller kommer att få.

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på 
framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, 
intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts, 
det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. 
Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida 
prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när 
bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestatio-
nen utförs.

Koncernredovisning

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma 
ett företags finansiella och operativa strategier i syfte 
att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av 
rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär 
att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då 
förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade 
enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av 
enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive 
goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till 
summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och över-
tagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, 
utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet 
samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, 
vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintres-
se. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten 
inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade före-
tagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar 
och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller 
negativ goodwill.
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Not 2 Personal Koncernen Moderbolaget

2016 2016 2015

Medelantalet anställda

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

Medelantal anställda har varit 5 1 1

varav män 5 1 1

Löner, ersättningar m.m.

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

Löner och ersättningar 2 496 652 950 905 561 728

Pensionskostnader 165 549 82 894 66 433

Sociala kostnader 773 264 337 858 221 683

Summa 3 435 465 1 371 657 849 844

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 6 405 366 4 402 220

Inköp 7 561 335 3 435 176 2 003 146

Koncernförändring 10 114 629 0 0

Utgående anskaffningsvärde 17 675 964 9 840 542 6 405 366

Ingående värde erhållna bidrag 0 -888 040 0

Koncernförändring -1 154 030 0 0

Erhållna bidrag under året -1 975 428 -1 091 218 -888 040

Utgående värde erhållna bidrag -3 129 458 -1 979 258 -888 040

Utgående redovisat värde 14 546 506 7 861 284 5 517 326

Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Inköp 680 445 680 445 0

Koncernförändring 95 146 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 775 591 680 445 0

Utgående redovisat värde 775 591 680 445 0

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 23 151 23 151

Inköp 115 487 0 0

Koncernförändring 23 150 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 138 637 23 151 23 151

Ingående avskrivningar 0 -8 103 -3 473

Koncernförändring -8 103 0 0

Årets avskrivningar -20 028 -4 630 -4 630

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 131 -12 733 -8 103

Utgående redovisat värde 110 507 10 418 15 048

Upplysningar till enskilda poster
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 57 507 39 417

Inköp 0 0 18 090

Koncernförändring 702 757 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 702 757 57 507 57 507

Ingående avskrivningar 0 -14 560 -4 618 

Koncernförändring -123 119

Årets avskrivningar -70 541 -10 545 -9 942

Utgående ackumulerade avskrivningar -193 660 -25 105 -14 560

Utgående redovisat värde 509 097 32 402 42 947 

Not 8 Fordringar hos koncernföretag Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 3 071 537 2 554 318

Tillkommande 0 7 775 000 517 219

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 10 846 537 3 071 537

Utgående redovisat värde 0 10 846 537 3 071 537

Not 9 Andra långfristiga fordringar Koncernen Moderbolaget

Koncernen 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Slag av fodringar

Spärrkonto bankmedel för garantier 394 300 389 300 0

394 300 389 300 0

Årest insättning på Spärrkonto 389 300 389 300 0

Koncernförändring 5 000 0 0

Utgående ackumulerade Spärrkonton 394 300 389 300 0

Utgående redovisat värde 394 300 389 300 0

Not 10 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Företagsinteckningar 1 400 000 1 000 000 1 000 000

Pantsatta banktillgodohavanden 389 300 389 300 0

Andra ställda panter 50 000 50 000 50 000

Summa ställda säkerheter 1 839 300 1 439 300 1 050 000 

Not 11 Eventualförpliktelser Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Bidrag med villkorad återbetalningsskyldighet 3 129 458 1 979 258 888 040

3 129 458 1 979 258 888 040

Not 7 Andelar i koncernföretag 2016-12-31 2015-12-31

Företag
Organisationsnummer

Säte Antal/Kap. 
andel %

Redovisat värde Redovisat värde

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

– Evertech Energy Solutions AB
556919-9093

Vilhelmina 10 000 000
100%

1 190 860 0

– Suncore AB
556924-3610

Vilhelmina 5 000 000
100%

1 509 140 0

2 700 000 0
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Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare på bred front återvunnen energi från spillvatten till
lägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energiåtervinnings-system. Erbjudandet
innebär att Evertech installerar och driftar energisystemet utan att fastighetsägare behöver bry sig om eller finansiera
installationen – de betalar endast för den återvunna och levererade energin. Energisystemet och affärsmodellen ger
fastighetsägaren upp till 95% återvinning av energi från spillvattnet i fastigheterna.

Den nya affärsmodellen för värmeåtervinning och termisk energiförsörjning från spillvatten har utvecklats 
tillsammans med en kommun i Sverige. Affärsmodellen har testats framgångsrikt med mycket gott resultat under 
mer än tre år för uppvärmning och tappvarmvatten i två olika typer av fastigheter.

Ecoclime har tecknat ett Letter of Intent (LoI) med ägarna om förvärv av företaget som är specialiserade på termisk
energikomfort inomhus. Företaget omsätter idag 35 MSEK på årsbasis, med en vinst om 2,5 MSEK. Företagets styrka 
är framförallt totalentreprenader med huvuddelen av uppdragen i Stockholm.

Den amerikanska investeringsfonden GEM har uppvaktat Ecoclime och erbjudit företaget 9 miljoner dollar i form av
ett finansieringsavtal. Ecoclimes styrelse har beslutat att Ecoclime på basis av erbjudandet ska inleda förhandlingar
med den amerikanska investeringsfonden.

Not 13 Koncernförhållanden

Bolaget är är moderbolag och upprättar koncernredovisning där dotterbolag enligt not 8 ingår.
Koncernredovisning påbörjas i samband med förvärven enligt not 8.
Första dag för koncernredovisning är 2016-04-01, varför inga jämförelsetal finns för tidigare perioder.

Not 14 Definition av nyckeltal

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

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

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), org.nr 556902-1800

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) för räkenskapsåret
2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 6-18 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2016 och  av  dessas  finansiella  resultat  och  kassaflöden  för  året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA)  och  god  revisionssed  i  Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter  eller  på  fel,  och  att  lämna  en  revisionsberättelse  som
innehåller  våra  uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är  en  hög  grad  av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

· identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre  än  för  en  väsentlig  felaktighet  som  beror  på  fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

· skaffar  vi  oss  en  förståelse  av  den  del  av  bolagets  interna
kontroll  som  har  betydelse  för  vår  revision  för  att  utforma
granskningsåtgärder  som  är  lämpliga  med  hänsyn  till  om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

· utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

· drar  vi  en  slutsats  om lämpligheten  i  att  styrelsen  och  verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande  tvivel  om  bolagets  och  koncernens  förmåga  att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

· utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

· inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har  vi  även  utfört  en  revision  av  styrelsens  och  verkställande
direktörens förvaltning för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) för
räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt  god  revisorssed  i  Sverige  och  har  i  övrigt  fullgjort  vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det  är  styrelsen  som har  ansvaret  för  förslaget  till  dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig  med  hänsyn  till  de  krav  som  bolagets  och  koncernens
verksamhetsart,  omfattning  och  risker  ställer  på  storleken  av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

· företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

· på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer  att  upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten  och  där  avsteg  och  överträdelser  skulle  ha  särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Skellefteå den 2 maj 2017

Ernst & Young AB

Micael Engström
Auktoriserad Revisor


