
 
 

  

 

 

Årsredovisning 

2021 
för 

Echandia Marine AB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Årsredovisning 

för 

Echandia Marine AB 

Organisationsnummer 556704-1529 

 

Räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

 
 
 
 
 
 

Innehåll 
Förvaltningsberättelse 3 

Finansiella rapporter 8 

Tilläggsupplysningar 13 

Revisionsberättelse 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

  

Styrelsen och verkställande direktören för Echandia Marine AB med organisationsnummer 
556704-1529 lämnar härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Echandia Group AB org.nr 556939-0320 

 

Information om 

verksamheten i 

Echandia  

Echandia designar, utvecklar och 
marknadsför energilagringssystem för 
tunga industriella applikationer. Våra 
produkter är avancerade batterisystem 
som marknadsförs mot den maritima 
marknaden. Batterisystem används idag 
på flera olika sätt på fartyg och i hamnar. 
På fartyg ersätter i vissa fall batterier den 
traditionella dieselmotorn helt, och skapar 
då en utsläppsfri drift – i andra fall, i 
huvudsak på större färjor och 
containerfartyg, byggs hybridsystem, där 
batterier fungerar som stödsystem för att 
reducera bränsleförbrukningen.  

Echandias produkter präglas av hög driftsäkerhet och stabilitet, lång livslängd, hög 
säkerhet samt konkurrenskraftig prisbild. Detta är viktiga egenskaper för den maritima 
marknaden, där krav på livslängd och säkerhet är viktiga beslutsparametrar vid inköp. 

 

Produktutveckling och innovation 

Företaget bedriver aktiv produktutveckling både inom batterisystem, och 
inom bränsleceller för den maritima marknaden.  

På batterisidan sker nu ett omfattande arbete med att integrera kommande celltyper med 
väsentligt högre energidensitet. Detta kommer göra våra produkter ännu mer 
konkurrenskraftiga och aktuella för fler typer av användningsområden. Parallellt pågår 
produktutveckling av en egen batterimodul som kommer att innebära högre modularitet, 
bättre skalbarhet i produktion samt högre marginaler.  
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Energilagring i form av stora batterisystem utgör idag majoriteten av vår affär. Utvecklingen 
i marknaden går mot allt större system med krav på större energiinnehåll, där 
vätgasbaserade bränsleceller kommer bli en viktig komponent i den maritima marknaden. 

Echandias utveckling inom bränsleceller drivs tillsammans med det kanadensiska bolaget 
Vdot Cleantech Inc. Under året har moderbolaget Echandia Group tecknat ett 
samförståndsavtal (MOU) med intentionen att fördjupa samarbetet i ett delägarskap. 
Echandia har under året investerat 6,8 MSEK i Vdot Cleantech Inc. 

 

Väsentliga händelser 

Året har präglats av ett ökat intresse för Echandias produkter och tjänster, 
såväl som för bolaget i sig. Flera betydande kontrakt har tecknats under året 
vilket har bekräftat att bolagets erbjudande har en god matchning med 
marknadens behov.  

Noterbart är samarbetet med Siemens i Indien, för att bygga världens största flotta av 
elektriska passagerarfärjor. Slutleverans på 23 färjor genomfördes i slutet på året. Flera 
kontrakt har också tecknats med det världsledande varvet Damen Shipyards, bland annat 
för kollektivtrafikfärjor till Rotterdam.  

Ytterligare en milstolpe var kontraktet som skrevs i oktober med Green City Ferries. Detta 
intentionsavtal innebar att den första ordern för ett vätgasbaserat bränslecellssystem kan 
realiseras givet att vissa villkor uppfylls.  

I maj 2022 tecknades ett kontrakt med ABB för leverans av ett flertal större batterisystem. 
Ordern uppgår till ett värde av cirka €5M. Det är en strategiskt viktig affär med en av 
marknadens stora systemintegratörer. 

Under året har bolaget vuxit kraftigt med en intensifierad satsning på sälj- och 
marknadsföring. Detta bidrar till en ökad aktivitet på flera marknader och ett ökat externt 
intresse för Echandia. Bolaget har också anställt flera personer inom den operativa 
verksamheten samt administrativa resurser för att möta kravet på professionalisering.   

Införandet av ett kvalitetssystem och genomgripande kvalitetsarbete som inleddes under 
2020 färdigställdes vid halvårsskiftet, med en ISO 9001-certifiering som resultat.  

Moderbolaget Echandia Group AB (publ) har under 2021 vid huvudsakligen två tillfällen 
anskaffat kapital från externa investerare. Detta har möjliggjort en högre hastighet i 
bolagets tillväxt. Kapitalet har primärt använts för att utöka sälj- och 
marknadsorganisationen men också till fortsatt produktutveckling inom både batteri- och 
bränslecellsområdet. 

Totalt har moderbolaget tillförts 86 MSEK genom nyemissioner.  
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Covid-19 och Rysslands invasion av Ukraina 

Covid-19-pandemin har orsakat vissa senareläggningar av planerade 
nybyggnationsprojekt, dock inga avbeställningar. Dessutom ser vi störningar 
i leverantörskedjan i form av förseningar och ökade kostnader för 
komponenter.  

I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina. Echandia har ingen direkt 
exponering mot Ryssland eller Ukraina i form av anställda, kunder eller 
leverantörer. Kriget i Ukraina utlöser dock en stor osäkerhet i flera branscher 
och kan på kort sikt leda till ytterligare utbudsstörningar för kritiska 
insatsvaror och transporter. Echandia har trots detta så långt kunnat hålla 
utleveranser till kund som kontrakterat. Hur långvarig osäkerheten blir går i 
nuläget inte att bedöma.  

Framtida utveckling 

Vår uppfattning är att Echandias erbjudande är mycket konkurrenskraftigt i 
dagsläget. Med de utvecklingssteg vi ser framför oss, där batterisystemen 
blir mer kraftfulla och en utbyggd vätgasinfrastruktur möjliggör för 
bränsleceller, kommer Echandia kunna erbjuda lösningar för allt fler 
applikationstyper och användningsprofiler.  

Den klimatpolitiska utvecklingen är en viktig drivkraft för bolagets utveckling. Rysslands krig 
i Ukraina skapar ett ökat fokus på energiomställning och oberoende från fossila, och inte 
minst ryska bränslen. Detta samverkar med att fossilbaserade bränslen beskattas hårdare 
vilket gör att fossilfria energisystem gynnas och prioriteras av operatörer och redare. Vår 
bedömning är att detta kommer innebära en kraftig ökning av efterfrågan under många års 
tid. 

Den rådande situationen i omvärlden innebär ökad osäkerhet, kring leveranser samt 
inflationsdrivna prisökningar på ingående material. De flesta komponenter där brister och 
leveransproblem föreligger kan vi dock ersätta med likvärdiga produkter utan att fördröja 
våra leveranser. Vi har också en relativ fördel av att vår primära leverantör av 
batterimoduler, Toshiba, inte har samma leverans– och logistikproblem som exempelvis 
kinesiska leverantörer har. Prisökningarna på batterimoduler ser ut att vara begränsade 
relativt konkurrerande batterityper.  
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 
2020 

(Omräknad) 
2019 2018 

Nettoomsättning 29 953 18 840 19 012 61 

Resultat efter finansiella poster -21 571 -7 769 -6 749 -2 097 

Soliditet i procent 9 23 6 4 

 
 

Förslag till vinstdisposition  

Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans förfogande stående 
ansamlad förlust 

 

Balanserat resultat 21 675 929 

Årets resultat -21 570 929 

Summa att disponera 105 000 

 
disponeras så att 

i ny räkning överföres 105 000 

Summa disponerat 105 000 

 
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING  Not 
210101 
211231 

200101 
201231 

(Omräknad) 
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.    

Nettoomsättning  29 952 896 18 839 661 

Aktiverat arbete för egen räkning  330 105 0 

Övriga rörelseintäkter  129 587 404 025 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  30 412 587 19 243 686 

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter  -27 016 753 -16 389 954 

Övriga externa kostnader  -10 385 695 -4 435 308 

Personalkostnader 1 -12 751 286 -5 344 881 

Av- och nedskrivningar av materiella      

och immateriella anläggningstillgångar 2,3 -654 417 -689 585 
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver 
normala nedskrivningar 

 -383 180 0 

Övriga rörelsekostnader  -175 332 -100 749 

Summa rörelsekostnader  -51 366 663 -26 960 477 

Rörelseresultat  -20 954 076 -7 716 791 
    

Finansiella poster    

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter  -616 854 -51 869 

Summa finansiell poster  -616 854 -51 869 

Resultat efter finansiella poster  -21 570 929 -7 768 660 
    

Resultat före skatt  -21 570 929 -7 768 660 
    

Årets resultat  -21 570 929 -7 768 660 
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BALANSRÄKNING  Not 211231 
201231 

(Omräknad) 
TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 2 204 503 1 885 358 

och liknande arbeten    

Summa immateriella anläggningstillgångar  2 204 503 1 885 358 

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 3 39 014 99 192 

Summa materiella anläggningstillgångar  39 014 99 192 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar 4 3 105 256 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar  3 105 256 0 

Summa anläggningstillgångar  5 348 773 1 984 550 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m,m    

Komponenter och reservdelar  1 459 329 865 960 

Varor under tillverkning  5 779 954 4 798 420 

Licenslager  0 383 180 

Summa varulager  7 239 283 6 047 560 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  7 241 091 4 044 850 

Fordringar hos koncernföretag  0 1 539 199 

Övriga fordringar  5 475 470 2 003 270 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 678 129 6 393 785 

Summa kortfristiga fordringar  15 046 417 13 981 104 

Kassa och bank    

Kassa och bank  925 674 1 498 347 

Summa kassa och bank  925 674 1 498 347 
Summa omsättningstillgångar  22 559 648 21 527 011 

SUMMA TILLGÅNGAR  27 908 421 23 511 561 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  133,300 133 300 

Fond för utvecklingsutgifter  2 204 503 1 885 358 

Summa bundet eget kapital  2 337 803 2 018 658 

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  21 675 929 11 258 277 

Årets resultat  -21 570 929 -7 768 660 

Summa fritt eget kapital  105 000 3 489 617 
Summa eget kapital  2 442 803 5 508 275 

Avsättningar    

Avsättning för garantier  384 488 131 000 

Summa avsättningar  384 488 131 000 

Långfristiga skulder    

Skulder till koncernföretag  15 874 554 0 

Summa långfristiga skulder  15 874 554 0 

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  0 194 444 

Checkräkningskredit  0 4 938 656 

Förskott från kunder  3 903 311 1 962 246 

Leverantörsskulder  2 881 355 8 622 794 

Övriga skulder  779 123 526 375 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 642 787 1 627 771 

Summa kortfristiga skulder  9 206 576 17 872 286 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  27 908 421 23 511 561 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Not Aktiekapital 
Fond för 

utvecklings- 
utgifter 

Överkursfond 
Övrigt fritt eget 

kapital 
Summa eget 

kapital 

Eget kapital 2019-12-31  133 300 0 1 360 673 -1 272 483 221 490 

Rättelse av fel per 2020-01-01 8    1 124 445 1 124 445 

Eget kapital 2020-01-01  133 300 0 1 360 673 -148 038 1 345 935 

Aktivering av utvecklingsutgifter   1 885 358  -1 885 358  

Årets Resultat     -7 768 660  

Erhållet aktieägartillskott     11 931 000  

Eget kapital 2020-12-31  133 300 1 885 358 1 360 673 2 128 944 5 508 275 

Aktivering av utvecklingsutgifter   958 518  -958 518   

Upplösning till följd av årets avskrivningar   -639 373  639 373   

Årets Resultat     -21 570 929  

Erhållet aktieägartillskott     18 505 456  

Eget kapital 2021-12-31  133 300 2 204 503 1 360 673 -1 255 674 2 442 803 

Villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 43 176 465 kr (24 671 000kr) 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Värderingsprinciper m.m.  

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

Immateriella anläggningstillgångar  

Utgifter för forskning och utveckling 

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att 
utgifter, som uppkommit under utvecklingsfasen, redovisas som tillgång, när samtliga 
nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången, så att den kan 
färdigställas eller säljas; 

- Avsikten är att färdigställa den immateriella tillgången och att använda eller sälja 
den; 

- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella tillgången; 
- Det är sannolikt att den immateriella tillgången kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar; 
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att 

fullfölja   utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella tillgången; 
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. 

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av samtliga direkt 
hänförbara utgifter (till exempel material och löner). 

Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstiden för 
balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten uppgår till 5 år vilket är en ändrad 
bedömning då avskrivningstiden historiskt uppgått till 3 år. Ändringen redovisas 
framåtriktat från och med räkenskapsåret 2021. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av 
tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. 
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Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde 
vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång 
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde.  

Avskrivningstiden för inventarier, verktyg och installationer uppgår till 5 år. 

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar  

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade 
värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

Finansiella instrument 

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att 
värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 

Finansiella instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker 
och förmåner och förpliktelser som är förknippade med äganderätten har reglerats eller på 
annat sätt upphört. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 

Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov 
i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående.  

Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa 
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga 
effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan 
som diskonteringsränta. 

Om nedskrivning sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det 
redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 
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och nuvärdet framtida kassaflöden (som baseras på företagsledningens bästa 
uppskattning) 

Avsättningar  

Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  

Utländska valutor  

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens avistakurs. 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. 

Ersättningar till anställda  

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter och betald semester.  

Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 

Ersättningar efter avslutad anställning 

I bolaget förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer 
betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller 
informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan sitt 
åtagande.  

Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade 
tjänster utförts. 

Intäktsredovisning  

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhålls eller kommer att erhållas. 
Intäkter redovisas när väsentliga risker och fördelar förknippade med produkternas ägande 
överförs till kunden vilket normalt skett sker vid leverans. 

Varulager  

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
(lägsta värdets princip). I anskaffningsvärdet för komponenter och reservdelar ingår 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. För varor under tillverkning ingår också 
utgifter direkt hänförliga till produktionen av tillgången. 
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Nyckeltalsdefinitioner  
Nettoomsättning  

Rörelsens huvudintäkter 

Resultat efter finansiella poster  

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och 
kostnader 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen 

Balansomslutning 

Företagets samlade tillgångar 
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NOTER   

1. Medeltalet anställda 210101-211231 200101-201231 

Medelantalet anställda 19 11 
    

2. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 211231 201231 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärde 6 057 788 3 649 501 

Årets inköp 958 518 1 178 155 

Utrangeringar -3 441 302 0 

Omklassificering av materiell anläggningstillgång 0 1 230 132 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 575 004 6 057 788 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Ingående avskrivningar enligt plan -4 172 430 -3 510 702 

Årets avskrivningar -440 866 -661 728 

Nedskrivningar -198 507 0 

Utrangeringar 3 441 302 0 

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -1 370 501 -4 172 430 

Utgående redovisat värde 2 204 503 1 885 358 
    

3. Inventarier, verktyg och installationer 211231 201231 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärde 262 278 1 414 279 

Årets anskaffning 0 78 131 

Omklassificering 0 -1 230 132 

Utrangering -64 047 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 198 231 262 278 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan     

Ingående avskrivningar enligt plan -163 086 -135 229 

Årets avskrivningar enligt plan -15 043 -27 857 

Utrangering 18 912 0 

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -159 217 -163 086 

Utgående redovisat värde 39 014 99,192 

   
4. Övriga räntekostnader och liknande 
resultatposter 

211231 201231 

Räntekostnader till koncernföretag 463 087 0 
 

 
   

5. Andra långfristiga fordringar 211231 201231 

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Ingående anskaffningsvärde 0 0 

Årets anskaffning 3 105 256 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 105 256 0 

Posten består av en hyresdeposition om 20 000 SEK samt en bankgaranti om 3 085 256 SEK (se not 6) 
    

6. Ställda säkerheter 211231 201231 

Företagsinteckningar 8 500 000 10 000 000 
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Bankgaranti 3 085 256 0 

Summa ställda säkerheter 11 585 256 10 000 000 
    

7. EVENTUALFÖRPLIKTELSER   

Eventualförpliktelser Inga Inga 

 

8. Väsentliga händelser efter balansdagen 

Under inledningen av året har vi tecknat kontrakt med ABB för leverans av ett flertal större 
batterisystem till ett värde av cirka €5M. Det är en strategiskt viktig affär med en av 
marknadens stora systemintegratörer. 

Kriget i Ukraina som inleddes i slutet av februari utlöste en stor osäkerhet och har 
tillsammans med fortsatta restriktioner i Asien, som en följd av covid-19-pandemin, lett till 
ytterligare utbudsstörningar för kritiska insatsvaror och transporter.  

Echandia har trots detta så långt kunnat hålla utleveranser till kund som kontrakterat. Hur 
långvarig osäkerheten blir går i nuläget inte att bedöma.  

 

9. Rättelse av fel  

Företaget har under 2021 analyserat sina avtal med kunder och landat i slutsatsen att 
intäkter ska redovisas vid leverans av batterisystemen, d.v.s. försäljning av varor. Historiskt 
har avtalen med kunder redovisats som tjänsteuppdrag och succesiv vinstavräkning har 
tillämpats. Detta har rättats retroaktivt och påverkar främst Nettoomsättning, Förändring 
av lager av färdiga varor och varor under tillverkning samt Handelsvaror och inköpta 
tjänster i resultaträkningen samt varor under tillverkning i balansräkningen (A). Företaget 
har även under 2021 noterat att utgående redovisat värde på lager av komponenter och 
reservdelar per 2020-12-31 inte stämmer överens med lagerlista från genomförd 
inventering varför rättelse har skett (B). Företaget har noterat att valutakursdifferenser 
bruttoredovisats vilket korrigerats (C). Företaget har slutligen noterat att försäljning av 
batterisystem delvis redovisats som Övriga rörelseintäkter vilket också rättats (D). 
Jämförelseåret är omräknat och justeringar innan dess har redovisats mot ingående balans 
för jämförelseåret.
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RESULTATRÄKNING  
Fastställd  Rättelse  Omräknad 

200101 
201231 

IB A B C D 
200101 
201231 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.        

Nettoomsättning 16 806 769  -636 955        2 669 847  18 839 661 

Övriga rörelseintäkter 3 279 960    -206 088  -2 669 847  404 025 

Rörelsens kostnader        

Råvaror och förnödenheter -21 178 823  4 215 106     573 763    -16 389 954 

Personalkostnader -5 394 559  49 678     -5 344 881 

Övriga rörelsekostnader -306 837           206 088   -100 749 

Total resultateffekt   3 627 829  573 763                  -                    -     
    

BALANSRÄKNING  
Fastställd      Omräknad 

201231  IB   A   B   C   D  201231 

TILLGÅNGAR        

Komponenter och reservdelar 292 197   573 763    865 960 

Varor under tillverkning  533 636  4 264 784     4 798 420 

Licenslager 383 180      383 180 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

6 142 258 1 293 214  -1 041 687     6 393 785 

Total effekt tillgångar  1 826 850  3 223 097  573 763                  -                    -     
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Balanserat resultat 10 133 832 1 124 445      11 258 277 

Årets resultat -11 970 252  3 627 829    573 763    -7 768 660 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

1 330 098 702 405  -404 732     1 627 771 

Total effekt eget kapital och skulder  1 826 850  3 223 097  573 763                  -                    -     
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Echandia Marine AB 
Org.nr. 556704–1529 

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av 

årsredovisningen för Echandia Marine AB 

för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har 

årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av Echandia Marine ABs finansiella 

ställning per den 31 december 2021 och 

av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 

fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen. 

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 Echandia 

Marine AB 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. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för år 

2020 har utförts av en annan revisor som 

lämnat en revisionsberättelse daterad 27 

april 2021 med omodifierade uttalanden i 

Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande 

direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för att 

årsredovisningen upprättas och att den 

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 som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen 

ansvarar styrelsen och verkställande 

direktören för bedömningen av bolagets 

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 
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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 huruvida årsredovisningen 

som helhet inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag, 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 misstag och anses 

vara väsentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i 

årsredovisningen. 

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 felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, 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 

misstag, eftersom oegentligheter kan 

innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, 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 omständigheterna, 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 verkställande direktören 

använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 

också en slutsats, med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 

det finns någon väsentlig 

osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda 

till betydande tvivel om bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. Om vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Våra 

slutsatser baseras på de revisionsbevis 

som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
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händelser eller förhållanden göra att ett 

bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande 

presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen 

återger de underliggande 

transaktionerna och händelserna på ett 

sätt som ger en rättvisande bild. 

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 eventuella betydande brister i den 

interna kontrollen som vi identifierat. 

 

Rapport om andra krav enligt 

lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen 

har vi även utfört en revision av 

styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för Echandia Marine AB för år 

2021 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman 

disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

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 Echandia Marine AB 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 verksamhetsart, omfattning och 

risker ställer på storleken av bolagets 

egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets 

organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta 

innefattar bland annat att fortlöpande 

bedöma bolagets 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. 

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 fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att 

medelsförvaltningen ska skötas på ett 

betryggande sätt. 
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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 

styrelseledamot eller verkställande 

direktören i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse 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 väsentlighet. Det 

innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och 

förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten 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 

underlag för vårt uttalande om 

styrelsens förslag till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust 

har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

 

Stockholm 2022-06-06 

Grant Thornton Sweden AB  

Joakim Söderin
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