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Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31
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H.V.R. Water Purification Aktiebolag
Org.nr. 556380-8939

FÖRVALTNINGSBERÄ TTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och marknadsföra vattenrenare för hushållsbrnk.
Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet(%)

2014

2013

0
-6 175 582
7 110 611
37,50

0

2012
0

-4 232 920
7 031 730
33,70

-7 671 772
I 384 546
-41,69

2011
395 866
-4 078 507
5 017 082
61,97

2010
307 785
-9 739 900
8 030 082
45,57

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
Ägarförhållanden
HYR har 220 I st aktieägare. Större ägare i HYR per 2014-12-31 framgår av tabell nedan.
Antal A-aktier
Scarab

719 680

Sate!

Antal B-aktier

Totalt antal aktier

Antal röster

Ägarandel

Röstande!

523 715

I 243 395

7 720 515

11 ,08%

41 ,9 1%

0

2 193 805

2 193 805

2 193 805

19,55%

11 ,91%

Övriga

80 320

7 702 883

7 783 203

8 506 083

69,37%

46,18%

Totalt

800 000

10 420 403

11220403

18 420 403

100,00%

100,00%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
KTH har lämnat slutrapport till Sida och föreslår byggandet av fyra olika demonstrationsanläggningar i Bangladesh. Projektet heter Polygeneration of
electricity and water och ska inte bara rena vattnet från arsenik utan förse landsbygden med lokalproducerad el.
En intern utredning på Sida har gett Polygeneration of electricity and water högsta poäng vad gäller framtida insatser i Bangladesh.
Projektet Elixir 500 i Emiraten har blivit försenat och kommer att slutrapporteras under hösten 2015. Huvudmannaskapet har flyttats från det
Schweiziska forskningsinstitutet csem-uae till American University ofRas al Khaima (AURAK). Sponsor är fortfarande Ras al Khairna Investment
Authority (RAKIA).
I juni 2014 förnyade vi överenskommelsen med vår tillverkare i Kina om Elixir Table Top. De är beredda att finansiera tillverkningen av en
kommersiell första serie, vilket har beräknats till upp emot en miljon US dollar - under förutsättning att vi har tillräckliga resurser för en
marknadslansering som kan beräknas kosta minst 50 MSEK.
Vi kan inte finansiera marknadslanseringen själva och har ännu inte hittat någon som kan och vill ställa upp med liknande resurser.
Under tiden har vi ratt flera förslag från olika företag men inget har haft den organisation eller de pengar som krävs. När nästa steg
( demonstrationsanläggningama) i projektet Polygeneration of electricity and water är finansierat kommer vi att åternppta ansträngningarna att
finansiera marknadslanseringen av Elixir Table Top.
lnbyggnadsmodellen för västerländska marknader har legat kvar på konceptstadiet i väntan på att andra projekt skall bli klara.
Det av Naturvårdsverket finansierade projektet att testa avskiljning av läkemedlesrester från kommunalt avloppsvatten är genomfört och ska
slutrapporteras under 2015. Det fyraåriga projektet genomfördes i samarbete med Svenska Miljöinstitutet (SERJ - !YL) och KTH . Resultatet är att vår
metod avskiljer läkemedelsrester bättre än någon annan metod. Vi vet inte om det blir någon fortsättning på projektet, men för HVRs del kommer de
redan uppnådda resultatet väl till pass i det framtida marknadsarbetet.
HVR:s systerbolag Xzero AB (pub!) har i samarbete med KTH genomfört tester för att avskilja silvernanopartiklar. Testerna har varit överraskande
framgångsrika och kommer under 2015 att utvidgas till andra typer av nanopartiklar. För HVR:s del är redan uppnådda resultat av utomordentligt stor
betydelse i den framtida marknadsföringen.
Bolagets förväntade framtida utveckling
Vi räknar med att demonstrationerna av utrustningen för att avlägsna arsenik ur dricksvatten kommer igång under 2015 och tillverkning av de första
solenergiavsaltama påbörjas under 2016. Medan dessa projekt pågår arbetar vi med att finslipa tekniken för att öka den framtida konkurrenskraften.
Samtidigt söker vi finansiella partners för Elixir Table Top som är färdig för tillverkning.
Nyemissioner
Bolaget har under året genomfört tre nyemissioner på totalt 321 926 st B-aktier till ett totalt emissionsbelopp inkl. överkursfond om I 0 773 145
looM<. Fö<ddoiog" d< I« emi.,io0<m>;
~

Sida 2 av 10

'il !
1

v\
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Org.nr. 556380-8939
- 157 443 st B-aktier med ett totalt emissionsbelopp inkl. överkursfond om 3 825 553 kronor. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket
2014-01-02.
- 39 483 st B-aktier med ett totalt emissions be lopp inkl. överkursfond om 947 592 kronor. Nyemissionen registrerades hos Bo lagsverket 2014-01 -31.
- 125 000 st B-aktier med ett totalt emissionsbelopp inkl. överkursfond om 6 000 000 kronor. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket
2014-11-18.
Notering av aktien
De flesta stabila bolag på börsen startades för hundra år sedan. Erling Persson öppnade sin första klädbutik i Västerås år 1947. HM noterades år 1974
och har sedan dess vuxit explosionsartat. Men det var nära trettio år mellan start och notering.
Idag noteras duss intals bolag varje år som kanske bara har några år på nacken. En del är helt nystartade. Många av dessa bolag kapsejsar snabbt.
Andra lider sotdöden. Ett fåtal av dem blir framgångsrika också på längre sikt. Ytterst få blir internationella storföretag.
Förloppet är likartat. Företaget anställer en välrenommerad ledningsgmpp och en meriterad styrelse. En mäklare får en förtjänst för att sköta
introduktion och handel i aktien. De ursprungliga ägarna och ledningen tjänar en hacka - "cashar in" som det heter i branschen. Det finns inte
tillräckligt med pengar för marknadsföring. Den stora kostymen äter snabbt upp pengarna och företaget konuner ingen vart.
HYR har utvecklat en världsledande teknik och arbetar tålmodigt med att skapa fömtsättningarna för en långsiktig lansering. Det finns inga garantier
för att vi ska lyckas. Men vi vill undvika att stupa på gmnd av en för tidig notering.
Bolagsstämman har upprepade gånger beslutat att vi åtminstone ska ha ett positivt kassaflöde innan vi noterar oss.
Bland aktieägarna finns det ett långsiktigt och ett kortsiktigt intresse. Det kortsiktiga talar för en snar notering. Det långsiktiga för att vänta. Om vi ser
till hur det går för många andra bolag som noteras idag så väger långsiktigheten över.
Finansiella risker
De mest väsentliga riskerna i bolaget är finansiering, dvs att det fortsatta utvecklingsarbetet inte kan finansieras till dess att bolagets produkter börjar
generera intäkter.
Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överlnirsfond
årets förlust

-91218795
31 882 683
-6 175 582
-65 511 694

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

-65 511 694
-65 511 694

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

19 994
19 994

718
718

0
-5 986 464
-203 435

-52 446
-3 788 967
-302 942

-23 200
-1 200
-6 214 299

-15 600
0
-4159955

-6 194 305

-4 159 237

22 091
-3 368
18 723

273
-73 956
-73 683

Resultat efter finansiella poster

-6 175 582

-4 232 920

Årets resultat

-6 175 582

-4 232 920

Not
Rörelsens intäkter m.m.
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Han delsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

I, 4
2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

4
5

r r}\
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BALANSRÄKNING

2014-12-31

2013-12-31

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varnmärken samt liknande rättigheter

6

0
0

0
0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

107 800
107 800

46 200
46 200

1 000
1 000

1 000
1 000

108 800

47 200

15 675
3 759 525
326 787
4 101 987

15 675
581 370
333 013
930 058

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 899 824
2 899 824

6 054 472
6054472

Summa omsättningstillgångar

7 001 811

6 984 530

SUMMA TILLGÅNGAR

7 110 611

7 031 730

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(f-J

N
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BALANSRÄKNING

2014-12-31

2013-12-31

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

8

Bundet eget kapital
Aktiekapital (I I 220 403 aktier)
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond

9

Fritt eget kapital
Överkurs fond
Balanserat resultat
Arets resultat

2 805 101
0
65 373 071
68 178 172

Långfristiga skulder

621
284
071
976

683
795
582
694

21 190 018
-86 985 875
-4 232 920
-70 028 777

2 666 478

2 373 199

3 958 894
3 958 894

3 603 317
3 603 317

70 790
223 183
191 266
485 239

152 872
791 798
110 544
I 055 214

7 110 611

7 031 730

I 100 000
I 100 000

I 100 000
I 100 000

Inga

Inga

31
-91
-6
-65

Summa eget kapital

2 724
4 304
65 373
72 401

882
218
175
511

10

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder och för
förpliktelser som redovisats som avsättningar
Företagsinteckningar

Ansvarsförbindelser
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovis11i11gspri11ciper
Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: I Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper.

Värderi11gspri11ciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgånga1; avsälfningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskafföingsvärden 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 direk't vid leverans. Avdrag görs för länmade rabatter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskafföingsvärde med avdrag för achmmlerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod fömtom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
5

Inventarier, verktyg och maskiner

!111111ateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskafföingsvärde med avdrag för ach1111ulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av liajärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs
inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

5

Inkomstskall
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 k-urs.

Valutah1rsdifferenser 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.

Uppskattningar och bedö11111i11gar
Bedömning av osäkra fordringar
Fordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till bolaget. Däm1ed görs en detaljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp
på balansdagen. ~
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Reklam och resekostnader
Annonsering nyemission
Kontorsomkostnader
Styrelse och revision, redovisning
Royalty
Konsultarvoden kapitalanskaffiling
Konsultarvoden övriga
Övriga externa kostnader

Personal

Not 2

2014

2013

90 993
0
437 002
183 840
198 986
2 400 000
742 112
I 710 627
222 904
5 986 464

98 575
18 782
0
110 110
224 172
2 400 000
0
663 036
274 292
3 788 967

2014

2013

1,00
0,00
1,00

1,00
0,00
1,00

0
60 000
0
60 000

242 000
60 000
0
302 000

51 008
0
51 008

0
10 232
10 232

29 832

50 481

140 840

362 713

2014

2013

0

0

3 088 622
399 954
116 000
200 000
3 804 576

2 400 000
60 000
0
0
2 460 000

2014

2013

22 091
0
22 091

239
34
273

Mede/antal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en nornial arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Löner, ersättningar 111.111.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Styrelsearvoden
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

I gruppen styrelse och VD ingår två st personer.
Fördelning:
Aapo Sääsk: 30 000 kr (272 000 kr)
Jan Lundqvist: 30 000 kr (30 000 kr)
Not 3

Inköp och försäljning närstående företag
Försäljning som avser närstående företag
Inköp som avser närstående företag
Scarab Development AB
Vinay Chand Associates
XzeroAB
Conno isseur International AB

Not 4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor
Kursdifferens

}J~
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Nots

2014

2013

3 368
0
3 368

0
73 956
73 956

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskafföingsvärde
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

16 400 000
16 400 000
-16 400 000
-16 400 000
0

16 400
16 400
-16 400
-16 400

Inventarier, verktyg och installationer

2014-12-31

2013-12-31

442 554
116 000
-78 000
480 554
-396 354
46 800
-23 200
-372 754
107 800

442 554
0
0
442 554
-380 754
0
-15 600
-396 354
46 200

Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader
V PC-kostnader

Not6

Not7

Ingående anskafföingsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffuingsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 8

0

Eget kapital

Aktiekapital

Övrigt bundet
eget kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

Summa fritt
eget kapital

2 664 619

65 373 071

-61 123 763

-7 671 772

-68 795 535

2 664 619

65 373 071

-61 123 763

-7 671 772

-68 795 535

60 002

0

2 999 678

0

2 999 678

-7 671 772

7 671 772
-4 232 920

0
-4 232 920
0

Belopp vid järnförelseårets ingång
enl fastställd balansräkning
Justerade belopp vid
jämförelseårets ingång
Nyemission
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Arets förlust
Ej registrerat ak'tiekapital

4 304 284

Justerade belopp vid
årets ingång

7 028 905

65 373 071

-65 795 857

-4 232 920

-70 028 777

80 480

0

10 692 665

0

10 692 665

-4 304 284

0

-4 232 920
0

4 232 920
0
-6 175 582

0
-6 175 582

-6 175 582

-65 511 694

Nyemission
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Justering IB ej registrerat aktiekapital
Arets förlust
Belopp vid årets utgång
Not 9

000
000
000
000

2 805 101

65 373 071

-59 336 112

0

Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång
Nyemission
Antal/värde vid årets utgång

Ovanstående aktieantal fördelar sig enligt följande
A-aktier
B-aktier
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Antal aktier
10 898 477
321 926
11220403

Kvotvärde per aktie
0,25
0,25
0,25

2014-12-31

2013-12-31

800 000
10 420 403
11220403

800 000
10098477
10 898 477

H.V.R. Water Purification Aktiebolag
Org.nr. 556380-8939

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 10

Långfristiga skulder

2014-12-31

2013-12-31

Amortering efter 5 år

3 958 894
3 958 894

3 603 317
3 603 317

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Defi11itio11 av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Vinay Chand

onsbe4

har ä1

rand / & (
oriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i H.V.R. Water Purification Aktiebolag
Org.nr. 556380-8939
Rapport on1 års1·edovisningcn

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Jag har utfö1i en revision av årsredovisningen för H.V.R. Water
Purification Aktiebolag för år 2014.

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
H.V.R. Water Purification Aktiebolag för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revis ionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revi sorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Ullalmulen
Jag tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jag anser att de revisionsbevi s jag har inl1ämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Vitalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovi sningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av H.V.R. Water Purification Aktiebolags finansiella
ställning per den 31 december 2014 och a~ dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

1-il!
Auktoriserad revisor

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
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