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Kommentar från vd

Grönt ljus
för att
accelerera
Det senaste året har präglats av omställning.
I den omställningen har ES Group vuxit. Året
har också präglats av möjligheter. De affärs
områden vi riktar oss mot står nu inför stora
omställningar, drivkraften att minska klimat
påverkan i bygg- och fastighetssektorn blir
allt starkare. Det ska vi nyttja för att lägga in
en ännu högre växel.
Vi ser tillbaka på ett verksamhetsår där ES Group haft en
försäljningstillväxt på 41 procent. Detta under en tid som
präglats av pandemin men också av att bolaget genomgått
en noteringsprocess.
ES Group har i dag ett försäljningsnätverk över stora delar
av Europa. Verksamheten är uppbyggd kring ett europeiskt
exportkontor, en produktutvecklingsverksamhet styrd från
vårt kontor i Norge, ett huvudkontor i Sverige och en produktionsbas i Kina. Med pandemins olika restriktioner har det
inneburit utmaningar att navigera. Trots det har vi under året
levererat enligt den plan som vi slog fast 2018.
Förra året påbörjades etableringen av ES Groups europeiska
exportkontor med bas i Maribor, Slovenien. I år har den
investeringen gett önskad utväxling och försäljningsteamet
med produktspecialister på plats har stärkt verksamheten
båda avseende produktkunskap, ökad servicegrad för
bolagets distributörer samt större försäljningsvolymer.
ES Group har utökat antalet distributörer på nya marknader
och Bolagets produkter säljs nu i 22 länder, jämfört med 18
vid ingången av året.
De befintliga europeiska distributörerna har ökat användningen av det digitala försäljnings- och projekteringsverktyget
Konfiguratorn. Det har inneburit expanderad grundaffär
gentemot fastighetsområdet och en ökad försäljning av
produktkonceptet NordFlex. Flertalet av de distributörer som
tillkommit under året har också en etablerad affär inriktad mot
fastighetssegmenet.

Plug-in Modul-koncepten TemporaryClimate för tillfälliga
användningsområden, samt EcoStation för permanenta,
lanserades under året med stort intresse från marknaden.
En rad kundprojekt med modulerna har genomförts med
positivt utfall. Referensprojekt har utvärderats noga och verifierar en stor kundnytta och potential att skala upp affären.
Pandemin har inte bara inneburit utmaningar att hantera.
Den har också påskyndat trender som gynnar ES Groups
affär, där bolagets produkter anses än mer relevanta.
Byggsektorn står för cirka 20 procent av Sveriges
inhemska utsläpp av växthusgaser vilket motsvarar
nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter.


"Plug-in Modul-koncepten Temporary
Climate för tillfälliga användningsområden,
samt EcoStation för permanenta, lanserades
under året med stort intresse från mark
naden. En rad kundprojekt med modulerna
har genomförts med positivt utfall."
I Sverige införs klimatdeklaration för att minska CO2-utsläppen vid uppförande av byggnader från och med år 2022,
och i Norge införs samtidigt förbud mot uppvärmning med
olja. Det här är konkreta beslut som driver på efterfrågan
på klimatsmarta lösningar i byggbranschen, så som vårt
produktkoncept TemporaryClimate som ersätter dagens
energikrävande metoder för att värma och torka ut fastigheter
under byggnation.

Genom medlemskapet i Sustainable Heating & Cooling by
Sweden stärker vi vår position i Storbritannien där marknadsvolymen beräknas tiofaldigas de kommande åren tack vare
politiska beslut.
Ett samarbete med Powercell har efter periodens utgång
inletts, där syftet är att utvärdera synergier mellan teknik
koncepten värmepumpar och bränsleceller. Genom att
kombinera bolagens produkter öppnas möjligheter att driva
affärer med stor nytta för den hållbara energiomställning
som pågår i samhället.
Det säljkontor som nu etableras i Mälardalen ger en närhet
till de många innovativa bostads- och fastighetsutvecklare
som verkar i regionen, inkluderat Storstockholm. Detta är en
del i ES Groups långsiktiga affärsplan, där affärskoncepten
med Plug-in-Moduler för fastighets- och byggbranschen först
lanseras på den Skandinaviska marknaden, för att sedan
skalas upp och lanseras på övriga Europamarknaden genom
bolagets upparbetade distributörnätverk.
Jag kan konstatera att omsättningsökningen hade varit ännu
större utan den pandemi som präglat hela det gångna verksamhetsåret. Samtidigt vore det orimligt att inte vara väldigt
nöjd med det samlade utfallet och den strategiska position vi
nu står i, inför ett fortsatt öppnande av Europamarknaden och
en accelererande omställning mot förnybara energisystem.

Effektiviseringar inom kommersiella fastigheter kommer också
innebära en ökad efterfrågan på EcoStation, där ES Group
bidrar till att industrialisera en installationsbransch.
Att ES Group har levererat enligt plan har varit viktigt för
att utveckla vår strategiska position på marknaden. Den
trovärdighet och legitimitet som det ger har resulterat i
flertalet strategiska partnerskap för att nå marknaden.
Inom temporär värme och kyla erbjuder ES Group och
El-Björn en energieffektiv och grön totallösning för rätt
byggklimat. Det gemensamma konceptet bygger på en
lösning med ES Groups Plug-in-Modul och El-Björns slang-,
fläkt- och styrsystem. Tillsammans tar vi tätpositionen för att
samordna och minska byggsektorns klimatavtryck.
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TOTALA INTÄKTER

Maj 2020–apr 2021

59,2
MSEK +36%

Maj 2019 –apr 2020

43,5
MSEK

NETTOOMSÄTTNING
Maj 2020–apr 2021

55,1
MSEK +41%

Maj 2019 –apr 2020

39,2
MSEK

Kort om
ES Group
ES Group är specialister på utveckling av kostnads
effektiva, högpresterande och innovativa värmepumpsystem inom luft/vatten-teknologin. Med ett patenterat
produktkoncept går bolaget nu in i det snabbast växande
marknadssegmentet – fastighetssegmentet. En förberedd
väg till marknaden accelereras genom ett egenutvecklat digitalt säljverktyg som erbjuder kunden en offert inom en dag,
istället för konsultprojekteringar som kan ta veckor. Sälj- och
köpprocesserna får då en effektivitet och kvalitetssäkring
som gagnar både ES Group och kunden.
Tillväxtaffären vilar stadigt på en grund som är uppbyggd
av en industriplattform och ett distributionsnätverk för villa
produkter. ES Group har etablerat en affärsmodell som
säkerställer korta ledtider och låga utvecklings-, produktions- och leveranskostnader av värmepumpssystem.
ES Group har en växande bas av distributörer i Europa och
det etablerade distributionsnätverket utgör en viktig resurs i
den planerade tillväxten inom affärsområdet fastighetssystem.
I villasegmentet har ES Group sedan 2009 sålt över 10 000
luft/vatten-värmepumpar via distributionsnätverk i 22 länder.
Baserat på sin befintliga teknik har bolaget utvecklat ett
produktkoncept med prefabricerade energicentraler, kallade Plug-in-Moduler, med stor nytta för både kommersiella
fastigheter och för byggbolag.

Partnerskap med nya distributionskunder har etablerats
under året. Nytillkomna
marknader under tidsperioden är Rumänien, Slovakien,
Schweiz och Chile.

Med bolagets produkter uppnås energibesparingar om
40–70 % jämfört med konventionella alternativ så som
fjärrvärme, elvärme och biobränslen.
Produkterna är förberedda för de affärsmöjligheter som växer
fram i marknaden när el, värme och kyla kan integreras och
styras utifrån förutsättningar på el- och värmemarknaderna
som gynnar kunderna. När samhället går mot ett 100 %
förnybart energisystem och minskade CO2-utsläpp, behöver
betydande investeringar göras i elnäten parallellt med
satsningar på lösningar som optimerar användningen av den
energi som levereras. ES Group optimerar uppvärmning av
fastigheter och bolagets produkter kan integreras i decentraliserade och smarta energisystem som balanserar eleffekten.
ES Group har snabbt, stadigt och framgångsrikt expanderat
genom partnersamarbeten.

Historiska milstolpar
2003 Samarbetet med Amitime i Kina etableras.
2005 Första varvtalsreglerade luft/vatten-
värmepumpen från Amitime lanseras i Europa av ES
grundare.
2006 Bolaget inleder Private Label-produktion av
värmepumpar i kunds eget varumärke.
2009 Verksamheten förvärvas av Fredrik
Sävenstrand och Christian Gulbrandsen.
2011 Bolaget ingår ett exklusivt samarbete med
Onninen AB.
2012 Dotterbolaget HEFOS Sverige AB:s verksamhet etableras i Sverige och Polen.
2014 Avtal med Onninen Oy som exklusiv
distributör av ES Groups produkter i Finland.
Investeringar i utveckling av produktsortiment mot
kommersiella fastigheter. Första systemet testas i
samverkan med fjärrvärme. ES Group har distributörer i fem europeiska länder.
2015 Produktutvecklingen av Plug-in-Modulerna
inleds.
2016 Bolaget lanserar den tredje generationens luft/
vatten-värmepumpar. Den första Plug-in-Modulprototypen installeras hos kund. Distributörer finns
nu i 12 europeiska länder.
2017 ES NordFlex lanseras som produktkoncept
i Sverige inom affärsområdet fastighetssystem. ES
Systems AB bildas.
2018 REC Indovent AB lanserar ett ventilationssystem för villor kombinerat med ES Groups värmepump. Energimyndigheten beslutar om stöd för ett
projekt med Plug-in-Moduler. Luft/vatten-värmepump med högsta energiklass A+++ från ES Group
lanseras. Totalt har 10 000 luft/vatten-värmepumpar
sålts av ES Group sedan starten 2009.
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2019 Nyckelrekryteringar och etablerande av säljkontor i Europa ger förstärkt säljkapacitet. Kundbasen av distributörer inom både segmentet villavärme
och fastighetsvärme utökas. Beta-versionen av säljverktyget ”systemkonfiguratorn” lanseras. Samarbete
med Swegon AB-ägda BlueBox Srl. inleds. Industrialiseringen av Plug-in-Modulerna når preserieproduktionsstart och svenskt patent godkänns. Samarbete
med Jeff Electronics AB samt AirWaterGreen AB för
att stödja kommersiell lansering av Plug-in-Moduler
för byggvärme.
2020 Ultratysta värmepumpar med nya hög
effektiva och miljövänligare köldmediet R32 lanseras. Konfiguratorn lanseras. ES NordFlex lanseras
mot det internationella distributörsledet. Publik
lansering av produkterbjudandet Plug-in-Moduler.
Internationellt PCT-patent för Plug-in-Modulen i
Europa. Plug-in-Modulen är i preserieproduktion,
ytterligare modellversioner är i pilotbyggnations
stadium. Flera Plug-in-Moduler är sålda, levererade
och driftsatta. Ramavtal ingås med Swegon
Operations Srl. för leverans av värmepumpar.
Plug-in-Moduler levereras till UCO i Norge och
Renta i Sverige. ES Energy Save Holding AB
noteras på den svenska börsen Spotlight. Distri
butörer finns etablerade i 18 länder.
2021 Uppföljningsorder från UCO. Lansering
av större grundkapaciteter på aggregatsidan om
45 kW per värmepump. Tillsammans med Sustain
able Heating an Cooling by Sweden inleds projekt för
etablering i Storbritannien. Samarbeten inleds med
El-Björn samt PowerCell. ES Group öppnar kontor i
Mälardalen. Distributörer som driver försäljningen av
ES Groups produkter finns nu etablerade i 22 länder.

ES Group skall upplevas som det naturliga förstahandsvalet för
Bolagets kunder och samarbetspartners i Europa samt att vara ledande
i nischerna temporär värme och prefabricerade energicentraler för
nyproduktion inom fastighetssegmentet med god lönsamhet och kraftig
tillväxt. Bolagets vision är att, för dessa segment, vara marknadsledande
inom värmepumpsindustrin.

ES Groups långsiktiga mål är att under verksamhetsåret 2023/24 uppnå
en omsättning om 200 MSEK med en rörelsemarginal om 15 procent.

ES Group erbjuder marknaden kostnadseffektiva smarta och flexibla
produkter, produktkoncept, system och tjänster baserade på värmepumpsteknik för maximal energibesparing.

VÅRA KÄRNVÄRDEN

Ärlighet
Pålitlighet
Samarbete

Utveckling

Utdrag från Investeringsmemorandum, 2020-09-07.

Grön tillväxtstrategi

• Energi- och kostnadsbesparingsbehov
driver på ett ökat användande av värmepumpar.
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Bolaget avser att öka försäljningen av
Bolagets produkter och tjänster genom
fortsatta partnerskapsetableringar, ökad
marknadsföring, accelererad produkt- och
applikationsutveckling samt organisations
tillväxt. Bolagets intäkter genereras via

• EU:s klimatpolitik och allt fler direktiv för en
större andel förnyelsebar energi i energi
systemen driver på ett ökat användande
av värmepumpar.

ja

Viktiga delar i ES Groups tillväxtstrategi är
att kapitalisera på en industrialisering av den
traditionellt hantverksdrivna installationsprocessen samt effektivisera processen för
systemdimensionering och design med hjälp
av digitala verktyg. Genom industrialisering
och digitalisering kan Bolaget erbjuda miljö
smarta, effektiva och flexibla lösningar där
både affärsprocesser och kostnader redu
ceras avsevärt. Plattformen öppnar även
dörrar till nya digitala marknader.

Energisektorns två främsta
drivkrafter är:

Ol

ES Group anser att Bolaget är väl positio
nerat för att dra fördel av tillväxten som
den underliggande marknaden skapar.
Värmepumpsmarknaden i allmänhet, och
fastighetssegmentet i synnerhet, bedöms
växa betydligt, både i Sverige och inter
nationellt, och luft/vatten-tekniken bedöms
ha den största tillväxtpotentialen av de olika
värmepumpstyperna. Kvalificerade bedömare förespår en fördubbling av värmepumpsmarknaden på sex till sju år.

Den viktigaste och mest pålitliga drivkraften
för affärerna är värmepumparnas kostnadsbesparande effekt. Värmepumpar får en alltmer betydelsefull roll i energiomställningen
i Europa och världen, och drivkrafterna för
detta är såväl miljö- som energipolitiska. De
skalbara Plug-in-Modulerna har ett mindre
miljöavtryck än konventionella lösningar och
innebär en drastisk sänkning av CO2-utsläpp.
Baserat på Naturvårdsverkets gällande
CO2-ekvivalenter blir minskningen av utsläppen jämfört med andra energislag enligt
grafen nedan.

Na

Idag är krafterna för en grön omställning
starkare än någonsin. De stora statliga
initiativen för återupprättande av ekonomin
efter coronapandemin innehåller betydande
miljösatsningar.

försäljning till etablerade distributörer i
Europa samt genom projektleveranser tillsammans med bolagets partners i Norden.

Ko
l

Energisektorn står för den största delen
av de globala utsläppen av växthus
gaser. Behovet av att ställa om till en
hållbar energiproduktion är stort och
brådskande, om branschen och sam
hället ska klara av att nå de klimatmål
som krävs för att rädda vår planet.

Skalbar
affärsmodell

ES Group har etablerat en affärsmodell som säkerställer
korta ledtider samt låga utvecklings-, produktions- och
leveranskostnader av värmepumpssystem. Bolaget hanterar
tillsammans med partners allt från produktutveckling till
produktion och har en definierad väg till marknad för både
villaprodukterna och fastighetssystemen. En stabil tillväxt
potential finns för konsumentprodukterna medan fastighetssystemen utgör den stora tillväxtpotentialen. Försäljningen
sker främst genom partners och distributörer.
Prefabricerade kompletta system istället för installatörs
byggda anläggningar på plats ger en industriell skalbarhet.
Genom bolagets verktyg för design och systemdimensionering digitaliseras viktiga konsultinsatser vilket bidrar till att
accelerera distributörernas affärsgenomförande. Tillsammans
ger detta helt nya expansionsmöjligheter jämfört med konven
tionella affärsprocesser.

Bergvärme

Produkter
Borrning

Installation

Ett målinriktat arbete med att systematisera och modularisera produktsortimentet har skapat kvalitet och snabbhet
i alla steg – produktutveckling, tillverkning, installation och
eftermarknad. Kostnaderna för ett installerat och driftsatt
värmepumpssystem blir lägre genom kombinationen av
luft/vatten-teknologin och bolagets prefabricering av Plugin-Modulerna.
Genom Plug-in-Modulernas mobilitet och fastighetssystemens styrsystem kommer nya tjänster och affärsmodeller
med digitala produkterbjudanden att kunna lanseras.
Värmepumparnas höga kompatibilitet med andra energislag
samt möjligheten till energilagring och kommande uppkopplingen mot smarta nät, ökar applikationsmöjligheterna på en
växande marknad.

Luft/vatten

Kostnadsbesparing

Produkter

Traditionell installation

Plug-in-Modul

Kostnadsbesparing

Produkter

Industrialiserad installation
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Förvaltningsberättelse
maj 2020–april 2021
Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet via sina
dotterbolag,
• ES Heat Pumps AB
• ES Systems AB
• HEFOS Sverige AB
• Energy Save AS
• Energy Save Nordic D.O.O.
Dotterbolagen bedriver försäljning,
utveckling och service av värmepumpssystem, huvudsakligen
mot den europeiska marknaden.
Företagets säte är Alingsås.

Väsentliga
händelser under
räkenskapsåret
Nettoomsättningen för året uppgick
till 55,1 MSEK (39,2). Under verksamhetsåret har ES Group haft ett en
försäljningstillväxt på 41 procent i en
tid som präglats av pandemin, men
också av att bolaget genomgått en
noteringsprocess och blivit noterade
på Spotlight Stock Market.
ES Group har i dag försäljningsnätverk
över stora delar av Europa. Verksam
heten är nu uppbyggd kring ett
europeiskt exportkontor, en produkt
utvecklingsverksamhet styrd från
vårt kontor i Norge, ett huvudkontor i
Sverige och en produktionsbas i Kina.
Med pandemins olika restriktioner har

det inneburit utmaningar att navigera.
Trots det har verksamheten under året
levererat enligt den plan som slogs
fast 2018.

törer på nya marknader och Bolagets
produkter säljs nu i 22 länder, jämfört
med 18 vid ingången av året.

Förra året påbörjades etableringen av
ES Groups europeiska exportkontor
med bas i Maribor, Slovenien. I år
har den investeringen gett önskad
utväxling och försäljningsteamet med
produktspecialister på plats har stärkt
verksamheten båda avseende produktkunskap, ökad servicegrad för bolagets
distributörer samt försäljningsvolymer.

De befintliga europeiska distributörerna
har ökat användningen av det digitala
försäljnings- och projekteringsverktyget Konfiguratorn. Det har inneburit
expanderad grundaffär gentemot fastighetsområdet och en ökad försäljning
av produktkonceptet NordFlex. Flertalet
av de distributörer som tillkommit under
året har också en etablerad affär inriktad mot fastighetssegmenet.

ES Group har utökat antalet distribu-

Plug-in Modul-koncepten Temporary

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

Nettoomsättning

55 084

39 172

37 984

34 149

Res. efter finansiella poster

-7 897

-4 787

-2 650

-949

Res. i % av nettoomsättningen

-14,33

-12,22

-6,97

-2,77

Balansomslutning

53 912

41 563

34 263

33 103

52,84

34,68

20,14

28,16

Flerårsjämförelse*

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2017/
2018

Nettoomsättning

1 392

0

0

0

-5 489

-85

-8

-1

-394,32

0,00

0,00

0,00

38 545

23 011

12 607

12 564

98,72

100,00

85,54

85,83

Flerårsjämförelse*, koncernen

Soliditet (%)
*Definitioner av nyckeltal, se noter

Res. efter finansiella poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
*Definitioner av nyckeltal, se noter
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Climate för tillfälliga användningsområden, samt EcoStation
för permanenta, lanserades under året med stort intresse
från marknaden. En rad kundprojekt med modulerna har
genomförts med positivt utfall. Referensprojekt har utvärderats noga och verifierar en stor kundnytta och potential att
skala upp affären.
Pandemin har inte bara inneburit utmaningar att hantera. Den
har också påskyndat trender som gynnar ES Groups affär,
där bolagets produkter anses än mer relevanta. Byggsektorn
står för cirka 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp
av växthusgaser vilket motsvarar nästan 13 miljoner ton
koldioxidekvivalenter.
I Sverige införs klimatdeklaration för att minska CO2-utsläppen
vid uppförande av byggnader från och med år 2022, och i
Norge införs samtidigt förbud mot uppvärmning med olja.
Det här är konkreta beslut som driver på efterfrågan på
klimatsmarta lösningar i byggbranschen, så som ES Groups
produktkoncept TemporaryClimate som ersätter dagens
energikrävande metoder för att värma och torka ut fastigheter
under byggnation.
Effektiviseringar inom kommersiella fastigheter kommer
också innebära en ökad efterfrågan på EcoStation, där ES
Group bidrar till att industrialisera en installationsbransch.
Att ES Group har levererat enligt plan har varit viktigt för att
utveckla vår strategiska position på marknaden. Den trovärdighet och legitimitet som det ger har resulterat i flertalet
strategiska partnerskap för att nå marknaden.
Inom temporär värme och kyla erbjuder ES Group och
El-Björn en energieffektiv och grön totallösning för rätt byggklimat. Det gemensamma konceptet bygger på en lösning
med ES Groups Plug-in-Modul och El-Björns slang-, fläktoch styrsystem. Tillsammans tar bolagen tätpositionen för
att samordna och minska byggsektorns klimatavtryck.
Genom medlemskapet i Sustainable Heating & Cooling by
Sweden stärker bolaget sin position i Storbritannien där
marknadsvolymen beräknas tiofaldigas de kommande åren
tack vare politiska beslut.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Ett samarbete med Powercell har efter årets utgång inletts,
där syftet är att utvärdera synergier mellan teknikkoncepten värmepumpar och bränsleceller. Genom att kombinera
bolagens produkter öppnas möjligheter att driva affärer med
stor nytta för den hållbara energiomställning som pågår i
samhället.
Etablering av ett säljkontor i Mälardalen har startats efter
räkenskapsårets utgång. Det kommer att ge en närhet till de
många innovativa bostads- och fastighetsutvecklare som
verkar i regionen, inkluderat Storstockholm. Detta är en del i
ES Groups långsiktiga affärsplan, där affärskoncepten med
Plug-in-Moduler för fastighets- och byggbranschen först

lanseras på den Skandinaviska marknaden, för att sedan
skalas upp och lanseras på övriga Europamarknaden genom
bolagets upparbetade distributörnätverk.

Koncernens intäkter
och Årets resultat
Den ackumulerade nettoomsättningen för helåret 2020/2021
är 41 % högre än föregående år; 55,1 MSEK mot 39,2 MSEK.
Den totala ackumulerade omsättningen på 59,2 MSEK är
36 % högre än motsvarande period föregående år då total
omsättning var 43,5 MSEK. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgår till -7,0 MSEK vilket är att jämföra med -4,4 MSEK
under 2019/2020. Resultat efter skatt uppgick till -7,9 MSEK
(-4,8). Resultat per aktie (antal 4 834 790 per 2021-04-30) för
perioden 2020-05-01– 2021-04-30 är -1,6 SEK (-1,3).

Likviditet och
finansiell ställning
Kassaflödet från investeringsverksamheten under 2020/2021
uppgick till -5,8 MSEK (-3,9), och kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -12,9 MSEK (-14,5). Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 23,2 MSEK (17,7 MSEK).
Likvida medel uppgick per den 30 april 2021 till 6,8 MSEK (2,3
MSEK). Ökningen är främst hänförlig till den under perioden
genomförda nyemissionen. Utöver det är den faktor med störst
effekt på kassaflödet minskningen av leverantörsskulder
under perioden.
Koncernen balansomslutning uppgick per den 30 april 2021
till 53,9 MSEK (41,6), varav anläggningstillgångar utgjorde 24,0
MSEK (19,6) och omsättningstillgångar utgjorde 30,0 MSEK
(22,0). Ökningen är i första hand hänförlig till en ökning av
likvida medel med 4,6 MSEK samt en ökning av varulager
med 3,7 MSEK.
Kortfristiga fordringar har minskat med 0,4 MSEK (från 4,6
till 4,2 MSEK), och de immateriella tillgångarna, som primärt
består av internt upparbetade immateriella tillgångar, har ökat
med 3,1 MSEK sedan utgången föregående räkenskapsår.
Koncernens tillgängliga likviditet inklusive ej utnyttjad checkräkningskredit uppgår per balansdagen till 7,8 MSEK (3,2)
varav 6,8 MSEK utgörs av likvida medel (2,3) och 0,96 MSEK
utgörs av ej utnyttjad checkräkningskredit (0,95).
De långfristiga skulderna uppgick per utgången av året till
13,0 MSEK (7,7) och de kortfristiga skulderna till 11,9 MSEK
(18,9 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 28,8 MSEK (14,7).

Emissioner
Under 2020/2021 genomfördes en nyemission om 21,1 MSEK
i samband med den publika noteringen på Spotlight Stock
Market 2020-09-30.
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Aktien och aktieägare
Vid årets slut var bolaget noterat på Spotlight Stock Market.
Ägare med större andel än 10 % är Fredrik Sävenstrand med
bolag samt Christian Gulbrandsen. På balansdagen uppgick
aktiekapitalet till 12,1 MSEK fördelat 3 486 120 aktier av
serie B och 1 348 640 aktier av serie A. Varje aktie har ett
kvotvärde om 2,5 kronor och berättigar till 10 röster per
A-aktie och 1 röst per B-aktie.

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

9 212

13 884

-8 678

304

14 722

0

0

236

0

236

2 875

18 207

0

0

21 082

Erhållna aktieägartillskott

0

0

0

697

697

Årets förlust

0

0

-7 245

-697

-7 942

12 087

32 091

-15 687

304

28 795

Aktiekapital

Övrigt
bundet eget
kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

Summa
fritt eget
kapital

Belopp vid årets ingång

9 212

0

13 882

-85

13 797

Nyemission

2 875

0

18 207

0

18 207

Resultatdisp. enl. beslut
av årsstämma

0

0

-85

85

0

Årets förlust

0

0

0

-6 039

-6 039

12 087

0

32 004

-6 039

25 965

Förändringar i eget
kapital, koncern
Belopp vid årets ingång
Förändring i koncerns struktur
Nyemission

Belopp vid årets utgång

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets utgång

Annat eget Innehav utan
kapital inkl bestämmande
årets resultat
inflytande

Summa
eget
kapital

Resultatdisposition (kronor)
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står:
32 004 432
– 6 039 053

Balanserad vinst
Årets förlust

25 965 379

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

25 965 379
25 965 379

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
		
KONCERNEN
MODERBOLAGET
		
2020-05-01– 2019-05-01–
2020-05-01– 2019-05-01–
(KSEK)
Not
2021-04-30
2020-04-30
2021-04-30
2020-04-30
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
2
Aktiverat arbete för egen räkning		
Övriga rörelseintäkter		
		

55 084
3 684
472
59 240

39 172
3 817
486
43 475

1 392
0
181
1 573

0
0
0
0

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		
-0
0
0
0
Handelsvaror		
-40 438
-23 824
0
0
Övriga externa kostnader		
-12 587
-11 177
-852
-18
Personalkostnader
3
-11 914
-12 566
-1 810
-67
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar		
-1 345
-265
0
0
Övriga rörelsekostnader		
0
-16
0
0
		
-66 284 	-47 848 	-2 662 	-85
Rörelseresultat		-7 044 	-4 373 	-1 089 	-85
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		
0
0
-4 400
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
1
-26
0
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-854
-388
0
		
-853 	-414 	-4 400

0
0
0
0

Resultat efter finansiella poster		-7 897 	-4 787 	-5 489 	-85
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		
0
0
-550
		
0
0 	-550

0
0

Resultat före skatt		-7 897 	-4 787 	-6 039 	-85
Skatt på årets resultat		
-45
-8
0
0
Årets resultat		-7 942 	-4 795 	-6 039 	-85
Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare		
-7 245
-4 536
Innehav utan bestämmande inflytande		
-697
-259
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Balansräkning
KONCERNEN
(KSEK)

Not

MODERBOLAGET

2021-04-30

2020-04-30

2021-04-30

2020-04-30

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
4
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
5
Summa immateriella anläggningstillgångar		

20 873
710
21 583

18 211
270
18 481

0
710
710

0
270
270

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 		
Inventarier, verktyg och installationer
6
Summa materiella anläggningstillgångar 		

0
2 139
2 139

9
816
825

0
0
0

0
0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
7
0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
8
78
Andra långfristiga fordringar
9
177
Summa finansiella anläggningstillgångar		 254

0
78
186
264

12 871
0
0
12 871

12 450
0
26
12 476

23 977

19 570

13 581

12 746

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		
Pågående arbeten för annans räkning		
Förskott till leverantörer		
Summa varulager m.m.		

16 299
1 549
1 081
18 929

14 866
0
299
15 165

0
0
0
0

0
0
0
0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Fordringar hos koncernföretag		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Summa kortfristiga fordringar		

3 458
0
436
298
4 191

2 513
0
1 445
609
4 567

0
24 397
39
11
24 447

0
9 178
0
10
9 188

517
517

1 077
1 077

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar		
Omsättningstillgångar

Kassa och bank		
Kassa och bank		
6 815
2 261
Summa kassa och bank		
6 815
2 261
Summa omsättningstillgångar		

29 935

21 993

24 964

10 265

SUMMA TILLGÅNGAR		

53 912

41 563

38 545

23 011
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KONCERNEN
(KSEK)

Not

2021-04-30

2020-04-30

Aktiekapital		
Övrigt tillskjutet kapital		
Annat eget kapital inkl. årets resultat		

12 087
32 091
-15 687

9 212
13 884
-8 678

Eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare		

28 491

14 418

Innehav utan bestämmande inflytande		

304

304

Summa eget kapital, koncernen		

28 795

14 722

MODERBOLAGET
2021-04-30

2020-04-30

Bundet eget kapital
Aktiekapital
10 			
Summa bundet eget kapital 				

12 087
12 087

9 212
9 212

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 				
Årets resultat 				
Summa fritt eget kapital 				

32 004
-6 039
25 965

13 884
-85
13 799

Summa eget kapital, moderföretag				

38 052

23 011

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, koncern

Eget kapital, moderföretag

Avsättningar
Garantier		
Summa avsättningar		

200
200

200
200

0
0

0			
0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		
Övriga skulder		
Summa långfristiga skulder		

7 180
5 814
12 994

6 449
1 250
7 699

0
0
0

0
0
0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit		
Skulder till kreditinstitut		
Förskott från kunder		
Leverantörsskulder		
Aktuell skatteskuld		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

3 041
2 996
106
2 442
73
1 383
1 882

3 053
1 573
0
12 009
30
515
1 762

0
0
0
0
14
142
298

0
0
0
0
0
0
0

Summa kortfristiga skulder		

11 923

18 942

493

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

53 912

41 563

38 545

23 011
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Kassaflödesanalys
		

KONCERNEN

MODERBOLAGET

		
2020-05-01– 2019-05-01–
2020-05-01– 2019-05-01–
(KSEK)
Not
2021-04-30
2020-04-30
2021-04-30
2020-04-30
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
2
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Erhållen ränta m.m.		
Erlagd ränta		
Betald inkomstskatt		

-7 044
2 282
1
-854
43

-4 373
-706
-26
-388
117

-1 089
-4 400
0
0
14

-85
0
0
0
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av kassaflöde		

-5 572

-5 376

-5 475

-85

Minskning(+) /ökning (-) av varulager/pågående arbete		
Minskning(+) /ökning (-) av kundfordringar		
Minskning(+) /ökning (-) av fordringar		
Minskning(-) /ökning (+) av leverantörsskulder		
Minskning(-) /ökning (+) av kortfristiga skulder		

-3 763
-944
1 320
-9 567
5 657

-2 735
-1 097
-713
-3 485
-1 084

0
0
-15 261
39
440

0
0
-9 214
0
-1 822

Kassaflöde från den löpande verksamheten 		

-12 869

-14 490

-20 257

-11 121

4
5
6
7
9
9

-3 684
-440
-1 685
0
-17
26

-3 861
0
0
0
-14
0

0
-440
0
-421
0
26

0
0
0
-153
0
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-5 800

-3 875

-835

-153

Årets nyemission		
21 082
Koncernbidrag		
0
Upptagna långfristiga lån		
3 587
Ändring kortfristiga finansiella skulder		
-12
Amortering långfristiga lån		
-1 434

12 311
0
4 600
829
0

21 082
-550
0
0
0

12 311
0
0
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

17 740

20 532

12 311

Förändring av likvida medel		
Likvida medel vid årets början		

4 554 	-625 	-560
2 261
2 886
1 077

1 037
40

Likvida medel vid årets slut		

6 815

1 077

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m.
Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av koncernföretag
Ny utlåning till utomstående
Återbetalning av lån från utomstående

Finansieringsverksamheten

23 223

2 261		

517
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Noter

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Års
redovisning och koncernredovisning.

projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas
årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:


Principerna är oförändrade jämfört med före
gående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed
de beräknas inflyta.

5

Koncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter 

5

Aktiveringsmodellen

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.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod förutom mark som
inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Inventarier, verktyg och maskiner

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Aktivering av internt upparbetade
immateriella anläggningstillgångar

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder



Antal år

Antal år

5

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående

Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer.
Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar
är uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa
den immateriella tillgången samt att använda eller
sälja den och företaget har förutsättningar att
använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella
tillgången så att den kan användas eller säljas
och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för
att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt
att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar
och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna
de utgifter som är hänförliga till tillgången under
dess utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkost
nader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet
tillsammans med en lämplig andel av relevanta
omkostnader och lånekostnader.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärde.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till
inkurans.
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Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår 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.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta
har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid
reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår
de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller
som en finansiell post utifrån den underliggande
affärshändelsen.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget
direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste
talet 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.

för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna
och övertagna 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 minoritetsintresse.
Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det
förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen
har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på
annat sätt har ett betydande inflytande över den
driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat"
koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på
eller upplösningar av förvärvade över- respektive
undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/
upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat
värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven
av intresseföretagen som ännu inte realiserats
genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till
summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Noter till resultaträkningen
KONCERNEN

Not 2 – Nettoomsättning		
2020/2021
2019/2020

MODERBOLAGET
2020/2021

2019/2020

1 394
0
0
1 394

0
0
0
0

Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område
Sverige 		
Övriga Norden 		
Övriga Europa 		
		

3 701
25 586
25 797
55 084

9 354
14 004
15 814
39 172

KONCERNEN

Not 3 – Medelantal anställda		
2020/2021

MODERBOLAGET

2019/2020

2020/2021

2019/2020

10,00

2,00

0,00

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

15,00

Noter till balansräkningen
Not 4 – Balanserade utgifter för utvecklings-		
KONCERNENMODERBOLAGET
arbeten och liknande arbeten
2021-04-30
2020-04-30
2021-04-30
2020-04-30
Ingående anskaffningsvärde 		

18 271

14 409

0

0

Inköp 		

3 684

3 861

0

0

Försäljningar/utrangeringar 		

0

1

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

21 955

18 271

0

0

Ingående avskrivningar 		

-60

0

0

0

Årets avskrivningar 		

-1 022

-60

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-1 082

-60

0

0

Utgående redovisat värde 		

20 873

18 211

0

0

Not 5 – Koncessioner, patent,		
KONCERNENMODERBOLAGET
licencer, varumärken m.m.
2021-04-30
2020-04-30
2021-04-30
2020-04-30
Ingående anskaffningsvärde 		

270

270

270

270

Inköp 		

440

0

440

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

710

270

710

270

Utgående redovisat värde 		

710

270

710

270
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Not 6 – Inventarier, verktyg		
KONCERNENMODERBOLAGET
och installationer
2021-04-30
2020-04-30
2021-04-30
2020-04-30
Ingående anskaffningsvärde 		

824

1 186

0

0

Inköp 		
Försäljningar/utrangeringar 		

1 685

0

0

0

-305

-211

0

0

Omklassificeringar 		

604

0

0

0

Omräkningsdifferens 		

151

-151

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

2 959

824

0

0

Ingående avskrivningar 		

-8

-19

0

0

Försäljningar/utrangeringar 		

175

211

0

0

Omklassificeringar 		

-604

0

0

0

Årets avskrivningar 		

-311

-211

0

0

Omräkningsdifferens 		

-72

11

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-820

-8

0

0

Utgående redovisat värde 		

2 139

816

0

0

Not 7 – Andelar i koncernföretag		
2021-04-30 		 2020-04-30
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärde 		

12 450

12 297

Inköp 		

4 821

153

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

17 271

12 450

Årets nedskrivningar 		

-4 400

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 		

-4 400

0

Utgående redovisat värde 		

12 871

12 450

Not 8 – Andelar i intresseföretag
och gemensamt styrda företag

2021-04-30 		 2020-04-30

Koncernen
Ingående anskaffningsvärde 		

78

78

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

78

78

Utgående redovisat värde 		

78

78
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Not 9 – Andra långfristiga fordringar		
2021-04-30 		 2020-04-30
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde 		

186

149

Nya lån 		

17

37

Amorteringar 		

-26

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

177

186

Utgående redovisat värde 		

177

186

Ingående anskaffningsvärde 		

26

0

Nya lån 		

0

26

Amorteringar 		

-26

0

Moderbolaget

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

0

26

Utgående redovisat värde 		

0

26

Antal aktier

Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 		

3 684 760

2,50

Antal/värde vid årets utgång 		

4 834 760

2,50

Not 10 – Upplysningar om aktiekapital

		
2021-04-30 		 2020-04-30
Ovanstående aktieantal fördelar sig enligt följande
A-aktier 		

1 348 640

1 348 640

B-aktier 		

3 486 120

2 336 120

		

4 834 760

3 684 760
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Övriga noter
Not 11 – Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står:
Balanserad vinst 
Årets förlust 


32 004
-6 039
25 965

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 


25 965
25 965

		
KONCERNENMODERBOLAGET
Not 12 – Ställda säkerheter
2021-04-30
2020-04-30
2021-04-30
2020-04-30
Företagsinteckningar 		

14 400

10 000

0

0

Summa ställda säkerheter 		

14 400

10 000

0

0

		
KONCERNENMODERBOLAGET
Not 13 – Eventualförpliktelser
2021-04-30
2020-04-30
2021-04-30
2020-04-30
Borgensåtagande 		

0

0

9 100

7 700

		

0

0

9 100

7 700

Varav till förmån för koncernföretag 		

0

0

9 100

7 700

Not 14 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ett avtal om inledande samarbete med Powercell har ingåtts där syftet är att utvärdera
synergier mellan teknikkoncepten värmepumpar och bränsleceller.

Not 15 – Transaktioner med närstående
Koncernen har under perioden köpt konsulttjänster uppgående till 72 250 SEK av Olausson Konsult AB som ägs till 100% och
kontrolleras av styrelseledamoten Inge Olausson samt 70 000 SEK av EconomiConsult Leif Åkerblad Aktiebolag som ägs till
100 % och kontrolleras av styrelseledamoten Leif Åkerblad. Bolaget gör bedömningen att samtliga transaktioner har gjorts på
marknadsmässiga villkor. I övrigt har inga transaktioner ägt rum mellan ES Group och närstående som väsentligen påverkat
bolagets ställning och resultat.

Not 16 – Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i ES Energy Save Holding AB (publ)
Org.nr. 559117-1292
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ES Energy Save Holding
AB (publ) för räkenskapsåret 2020-05-01 -- 2021-04-30. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 14-27 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 30 april 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 och koncernredovisningen.
Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 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 och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag
är ensam ansvarig för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Sida 2(4)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för ES Energy Save Holding AB (publ) för räkenskapsåret 2020-05-01 -- 2021-0430 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens 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 bolagets 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 fortlöpande 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.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
mitt 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.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Allingsås den

Patrik Högström
Auktoriserad revisor
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