
 

 

 

 

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) 

JANUARI - JUNI 2015 
 

o Nettoomsättning för perioden 1,8 Mkr (2,2) 

o Resultat efter finansnetto – 3,8 Mkr (-2,4) 

o Resultat per aktie -0,18 kr (-0,14) 

o Likvida medel vid periodens slut 1,2 Mkr (6,9Mkr) 

o Sammanlagda resultatet hos dotterbolagen -1 400 tkr (522 tkr) 

o Antalet aktier vid rapporttillfället var 21 035 714 

 

 

KOMMENTARER 

 

Under första halvåret 2015 har viktiga steg tagits i EcoRubs utveckling. En avgörande aktivitet var genomförandet av 

att få vårt material CE godkännt samt fortsatta testkörningar av produktionslinjen och testning av nya recept.  

 

 Testkörningarna har visat att anläggningen har större kapacitet än vad bolaget bedöms komma att behöva de närmaste 

åren. Kostnaden för anläggningen uppgår emellertid endast till bråkdelen av kostnaden för en ny anläggning och 

kapitalkostnaderna blir mycket låga i jämförelse med de alternativ som bolaget undersökt.   

 

EcoRub kommer nu på ett helt annat sätt än tidigare att kunna marknadsföra och sälja sia produkter till stora kunder, i 

första hand i Europa. För att detta ska ske har organisationen förstärkats. Vi har också genomfört många kundbesök och 

blivt väl mottagna och där merparten har visat stor nyfikenhet på vårt material. Vi har också förnyat våra hemsidor för 

att bättre presentera våra produkter och göra vårt budskap tydligare.   

 

Kostnader för testkörningarna och ökade personalkostnader förklarar merparten av underskottet för perioden på 3,8 Mkr.   

De åtgärder som genomförts under första halvåret, innebär att EcoRub nu har avsevärt bättre möjligheter än tidigare att 

på allvar kommersialisera sin patenterade unika teknologi och bli ett tillväxtföretag. Den stora utmaningen består i att 

övertyga marknaden om att materialet är av prima kvalitet och är ett prisvärt alternativ till dagens lösningar. 

 

Den planerade tillväxten kommer emellertid att medföra ytterligare kostnader för uppbyggnad av organisationen, 

marknadsföring och försäljning samt behov av rörelsekapital och kapital för kompletterande investeringar. Styrelsen 

utvärderar därför nu olika möjligheter att tillföra bolaget ytterligare kapital.   

 

Verksamhet 
EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver med 

så kallade copolymerer för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med goda materialegenskaper. Egenskaperna 

kännetecknas bland annat av utmärkt slagtålighet. Dessutom är materialet fullständigt återvinningsbart.  

 

Hittills har EcoRubs ekologiska gummi tillverkats i USA. Produktionen kommer framgent att i huvudsak ske i Holmsund 

i den anläggning som bolaget förvärvat i slutet av augusti. 

 

De produkter som tillverkats i USA har i huvudsak bestått av gummiduk i olika tjocklekar och med olika ytstruktur. 

Gummiduk används i dammar, deponier, i lantbruket, inom fordonsindustrin och inom många andra områden.  

 

I Holmsund kommer utöver gummiduk även formsprutningspellets att kunna tillverkas. Denna produkt är avsedd för 

formsprutning och formpressning i den typ av maskiner som används inom plastindustrin.  



 

 

 

 

EcoRubs produkter har en mängd olika applikationsområden och marknaden i Europa för produkter av detta slag uppgår 

till miljardbelopp.  

 

 

Koncernstruktur 

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen EcoElast AB, ProFarma AB, Arbergo Scandinavia 

AB och Holmsund Golv AB 

 

EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på ekologiskt gummi och biokompositer. ProFarma AB säljer 

produkter till lantbruk. Arbergo Scandinavia AB tillverkar och säljer högkvalitativa ergonomiska arbetsplatsmattor.  

Mattornas unika konstruktion minskar skador från stående arbete.  

 

Halvårsrapport i sammandrag:  

 

 

 

Särskilda händelser efter periodens utgång 
 

Styrelsen för EcoRub har tagit ett strategiskt beslut om att koncentrera sin verksamhet till produktionsanläggningen i 

Holmsund. 

Syftet är att effektivisera produktionen och fokusera på EcoRubs huvudområden, dvs att producera och sälja gummiduk 

och produkter för formsprutning baserade på återvunna råvaror. 

 

Det innebär att EcoRub på sikt kommer att avveckla de helägda dotterbolagen Arbergo Scandinavia AB och ProFarma 

AB, som idag tillverkar arbetsplatsmattor resp olika produkter till lantbruket. 

     

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om 

inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen. 

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. 

 

 

Kvartalsredogörelse för tredje kvartalet kommer att lämnas 2015-10-29. 

 

 

Holmsund den 19 augusti 2015 

 

Ulf Bergström 

VD 

 

Tel. 090-232 00 

E-post: ulf.bergstrom@ecorub.se  

 

 

EcoRub AB (Publ) 

Sågverksgatan 10 

913 31 Holmsund 

Org nr:5564380284 

 Januari-juni 2015  Januari-juni 2014 

Omsättning under perioden: 1 827 554 2 174 599 

Resultat efter finansiella poster -3 866 545 -2 473 127 

Kassa och bank 1 203 694 6 993 187   

Resultat per aktie -0,18 -0,14 
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EcoRub AB (publ) 5564380284 
 
 

Resultaträkning 2015 01 01-2014 06 30 2014 01 01-2013 06 30 

   

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning 1 827 554 2 174 599 

   

Rörelsens kostnader   
Råvaror -520 197 -656 320 

Övriga externa kostnader  -3 048 653 -2 144 912 

Personalkostnader -1 685 405 -1 576 449 

Avskrivningar -320 497 -120 334 

Summa rörelsens kostnader -5 574 752 -4 498 015 

   

Rörelseresultat -3 747 198 -2 323 416 

Ränteintäkter 21 367 6 627 

Finansiella kostnader -138 610 -156 338 

Resultat efter finansiella poster -3 866 545 -2 473 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

Balansräkning 2015 06 30 2014 06 30 

   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för 

utvecklingsarbete 

1 002 957 69 402 

 

Goodwill 8 720 78 320 

Inventarier maskiner 5 002 590 224 130 

Övriga långfristiga fodringar 480 769 480 769 

Summa anläggningstillgångar 6 495 036 852 621 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager 2 801 504 1 438 565 

Kundfodringar  335 908 698 785 

Skattefodringar 823 199 37 559 

Övr. kortfristiga fodringar 1 489 267 1 515 997 

Förutbetalda kostnader 736 350 151 268 

Summa omsättningstillgångar 6 186 228 3 842 174 

   
Kassa & bank 1 203 694 6 993 187 

Summa tillgångar 13 884 958 11 687 982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning 2015 06 30 2014 06 30 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Aktiekapital 7 012 500 3 963 466 

Inbetalt ej registrerat aktiekapital  4 000 000 

Bundna reserver 2 600 2 600 

Summa  7 015 100 7 966 066 

   

Fritt eget kapital   

Överkursfond 27 504 195 13 229 195 

Balanserad vinst/förlust -18 246 571 -9 470 357 

Årets resultat -3 866 545 -2 473 127 

Summa fritt eget kapital 5 391 079 1 285 711 

Summa eget kapital 12 406 179 9 251 777 

   

Långfristiga skulder   

Obeskattade reserver   

Skulder kreditinstitutioner 374 800 484 000 

Avsättningar   

Summa långfristiga skulder 374 800 484 000 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 664 423 993 432 

Skulder närstående   

Skatteskulder  15 675 

Skulder kreditinstitutioner   

Övriga kortfristiga skulder 104 182 943 098 

Upplupna kostnader 335 374  

Summa kortfristiga skulder 1 103 979 1 952 205 

   

Summa skulder & eget kapital 13 884 958 11 687 982 

 


