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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Bolagets verksamhet är att utveckla, til1verka och marknadsföra vattenrenare för hushållsbruk.
Företagets säte är Stockholm
Flerårsjämf'orelse*

2016

2015

2014

2013

2012

-5 179 023
5 053 429
34,72

279 475
-3 997 880
3 661432
-37,64

-6 175 582
7110611
37,50

-4 232 920
7 031 730
33,70

-7 671 772
1 384 546
41,69

o

Nettoomsättning
Res. efter finansiel1a poster
Balansomslutning
SolidiLet (%)

o

o

o

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarf'orhållanden.
Per 2016-12-31 har HVR 3346 st aktieägare. Större ägare i HVR per 2016-12-31 framgår av tabell nedan.

Antal A-aktier Antal B-'aktier

Totalt antal aktier

Antal röster

Ägacandel

Röstandel

Scarab

719 680

564 265

l 283 945

7 761 065

11,31%

41,83%

Satel

o

2 155 055

2 155 055

2 155 055

18,98%

11,62%

Övriga

80 320

7 833 933

7 914 253

8 637 133

69,71%

46,55%

Totalt

800000

lO 553 253

J] 353 253

18 553 253

100,00%

100,00%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Rening av brunnsvatten
Ett dotterbolag har elablerats får den indiska marknaden och en forsta anläggning har utfonnats. Den ska rena fluorhattigt vatten från
en brunn i Odisha, Indien, och förse 200 barn med hälsosamt dricksvatten. Anläggningen kommer att installeras i oktober 2017 och
därefter utvärderas fortlöpande av Shakuntala Hospital, Odisha, Indien, Universitetet i Ras el T<haima, Förenade Arabemiraten, och
KTH. Anläggningen bygger på den forskning som har genomförts på KTH för att rena brunnsvatten från arsenik i Bangladesh och i
Ras el Khaima beträffande en produkt för solenergidriven vattenrenare/avsaltare.
Polygeneration roinigrid
BolageL har deltagit i flera forskningsprojekt på KTHs avdelning för Energiteknik för att utveckla lokala fristående anläggningar för
samtidig generering av el, vatten och värme från olika drivmedel, inklusive sol, och förhandlar för närvarande med leverantörer av
lämpliga kraftverk för gemensam marknadsföring av sådana system. HVRs del i leveranserna kommer att vara utrustning som
utnyttjar spillvärme (kylvallnet) från elproduktionen för att framställa rent vatten.
Hushållsprodukter i Kina
Marknadsföringen av HYRs w·sprungliga produkt, en vattenrenare för individuella kök, har lagts åt sidan tills vidare på grund av brist
på resurser för. marknadslanseringen. Dock fortsätter vi det tekniska utvecklingsarbetet och har vi kontinuerlig kontakt med vår
samarbetspartner för till verkning i Kina, .United Products.
Personal
Bolaget har för närvarande ingen fast anställd personal utöver VD. Allt arbete utförs av samarbetspartners, forskare och konsulter och
samordnas av VD.

Forskning och utveckling
Fyra forskare på KTH gör för närvarande sina doktorsavhandlingar kring olika aspekter av vår teknik. Flera rapporter och
vetenskapliga artiklar har publicerats under året.

För projektet polygeneration mikro- och minigrid har nya moduler utvecklats. Planerad start för tillverkningen är hösten 2017.
Madrnadslan.eringen komme'
att genomfO" av vå'a saotarbetspartnm >Om ril~ elproduktionsdelen av anläggningen.

fr'""'
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H.V.R. Water Purification Aktiebolag
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HYRs systerbolag Xzero har öppnat en ny hemsida för försäljning av ultrarent vatten på flaska. www.typel water.com Syftet med
sidan är att demonstrera teknikens förmåga att avlägsna även de minsta nanopartiklar (sub-20 nano) vilket ingen arutan nuvarande
teknik klarar av. Denna hemsida kan även HYR använda i framtida marknadsföring av sina produkter.

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Nyemission
&hållna aktieägartillskott
Resultatd.isp. en\. beslut av
årsstärruna:
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Övrigt bundet
eget kapital
Aktiekapital
2 805 101
65 373 071
33 212
o

2 838 313

65 373 071

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överkursfond
erhållna aktieägartillskott
årets forlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

Arets
resultat
-3 997 880

-3 997 880

3 997 880
-5 179 023

-5 179 023

-5 179 023

-66 456 663

-61 277 640
2016-12-31
J 669 569

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:

-101 392 257
38 445 048
l 669 569
-5 179 023
-66 456 663

-66 456 663
-66 456 663

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas lill efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Övrigt fritt
eget kapital
-65 558 616
6 609 287
l 669 569

o

Summa fritt
eget kapital
-69 556 496
6 609 287
l 669 569

o

2015-12-31

o

H.V.R. W ater Purification Aktiebolag
Org.nr. 556380-8939

REsULTATRÄKNING

Not

Rörelsens intäkter m.m
Nettoomsättning

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

2016-01-01
2016-12-31

o
o
3
4,5

2015-01-01
2015-12-31
279 475
279 475

-4 765 444
-448 614

-4 160 350
-322 163

-32 920
-5 246 978

-32 920
-4 515 433

-5 246 978

-4 235 958

68475
-520
67 955

238492
-414
238 078

Resultat efter finansiella poster

-5179023

-3 997 880

Res ultat före skatt

-5 179 023

-3 997 880

o

o

-5179 023

-3 997 880

Rörelsere~vltat

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

Skatt på årets resultat

7
8

9

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

2016-12-31

2015·12-31

Not

TILLGÅNGAR

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

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

10

o
o

o
o

11

90 560
90560

123 480
123 480

12
13

100000
70759

o

171 759

419 858
l 000
420 858

262 319

544 338

l 00_9

Summa anläggningstiOgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga "fordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkLcr

9 782
2045 104
151 473
2 206 359

499 002
2 029 736

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 584 751
2 584 751

l 087 358
l 087 358

Summa omsättningstillgångar

4 791 110

3 117 094

SUMMA TILLGÅNGAR

5 053 429

3661432

15 675

1515 059

v.
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BALANSRÄKNING

2016-12-31

2015-12-31

2 838 313
65 373 071
68 211 384

2 805 101
65 373 071
68 178 172

38 445 048
-101 392 257
l 669 569
-5 179 023
-66456 663

31 835 761
-97 394 376

-3 997 880
-69 556 495

l 754 721

-1 378 323

2 909 021
2 909 021

4566226
4 566 226

30595
204 715
154 37.1
389 687

312 182
97 420
63 927
473 529

5 053 429

3 661432

Not

EGETKAPITALOCHSKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balansentt resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Summa eget kapi~l

Långfristiga skulder

o

14

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder ·
Upplupna kostnader och förutbetalda intäktel'
Sununa kortfristiga skoJder
SUMMA EGET KAPITAL OC"'H SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskafthingsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhåUits 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 r;abauer.
Materiella anläggning.5tillgångar

Materiella anHl.ggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivli av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Nylljandeperioden omprövas per vaije balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
5

lnventarier, verktyg och maskiner
Inkomstskatt

Aktuell skaU är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskan som ännu inte har redovisats.
Akluell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Fordringq.r och skulder i utländsk valuta

Monetära fordringar och skulder i utländsk: valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferen~er 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
affärs händelsen.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Bedömning av osäkra fordringar
Fordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till bolaget. Dänned görs en detaljerad och objektiv genomgång
av alla utestående belopp på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3

Övriga externa kostnader

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

2016

2015

98 345
325 249
664 250
42 689
411 800
2400 000
510 867

95 182
83 865

312 244

4 765444
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113 183
186 890
2400000

973 406
307 824
4160 350
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NOTER
Not 4

2016

2015

Medelantal anställda har varit

2,00

1,00

Personal

2016

2015

2,00
1,00
1,00

1,00
0,00

120 100
80000
200 100

189 000
60000
249 000

99 900
99900

o

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

Not 5

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

1.00

Löner, ersättningar m. m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har U[gån med foljand e belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Tantiem
Övriga anställda:
Löner och ersättningar

Sociala kostnader
Summa ~~rel se och övriga

o

77 888

32 235

377 888

281 235

I gmppen styrelse och VD ingår två st personer.
Fördelning:
Aapo Sääc;k: 160 100 kr (40 000 kr)
Jan Lundqvist 40 000 kr (40 000 kr)

Vinay Chands styrelsearvode om 80 000 kr redovisas under posten "styrelse, revision och redovisning" i not 3.
Not 6

btköp oclt försäljning närstående företag
Försäljning som avser närstående röretag
Xzero AD (pub!)

2016

2015

o

279 481

3 197 665
334495
15 200
22 000
_l_!L125

2400 000
471 270
50 562

Inköp som av~r närstående företag

Scarab Devel<;>pment AB
Vinay Chand Assoc)atcs
XzeroAB
Connoisseur International AB
Företagsutvecklarna i Stockholm AB

3 607 485

Ränteintäkt från närstående bolag
Xzero AB: 40; 000
Connoisseur International AB: 43 684
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NOTER
Not7

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor

Nots

Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader

Not9

Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt
Resultat fiire skatt
skattekostnad 22,00% (22,00%)
skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga inläkler
Skattemässiga justeringar
I år uppkonrna underskottsavdrag
Avrundningsdifferens
Swnma
Not 10

Notll

68 475
6H475

238 492
238 492

2016

2015

520

520

414
414

2016

2015

-5179023

-3 997 880

l 139 385

879 534

-9 066

-189 843
42
-2 261
-687 472

-369
-l 130 035

-l

o

o
o

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

2016-12-31

2015-12-31

Tngående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

16 400 000
-16 400 000

16 400 000

o

16 400 000

Inventarier, verktyg och instaUationcr

2016-12-31

2015-12-31

529 154

480 554
48 600

o

o

o

o

o

-100 000
429 154
-405 674
100 000
-32 920
-338 594
90 560

-32 920
-405 674
123 480

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat
värde

Redovisat
värde

100 000

o

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Försäijnil)gar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

419 858
-349 099
70759
70759

2 569 796
-2 149 938
419 858
419 858

Andelar i koncernföretag
Förelag

Notl3

2015

86

Ingående anskaffningsvärde
Inkö p
Försäljningar/utrangeringar
Utg:l.ende ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
~örsälj ulligar/utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not12

2016

Or~anisationsnummer

Säte

HVR India AB (under bildande)

Stockholm

Antal/Kap.
andel%
100,00%
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NOTER
Not 14

Not 15

Långfristiga skulder

2016-12-31

2015-12-31

Amortering efler 5 år

2 909 021
2 909021

4 566 226
4 566226

2016-12-31

2015-12-31

l 100 000

1 100 000

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Not 16

Definition av nyckeltal
soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

VinayChand
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Tet: 08-562 561 oo
Fax: 08- 562 561 99
info®nexia.se
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i H.V.R. Water Purification Aktiebolag
Org.nr. 556380-8939
Rapport om inredovisningen

Uttala11deJt
Jag harutforten revision av årsredovisningen for H. V. R. Water
Puritication Aktiebolag fOr år 20 16.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av H. V.R. Water Purification
Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2016 och
av dess tinansieila resultat för året enligt årsredovi~ningslagen_
Förvaltningsberättelsen är fOrenlig med årsredo\oisningens
övriga delar_
Jag tillstyrker därfor att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen ol:h balansräkningen.

Gru11d for 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 H.V.R. Water
Purification Aktiebolag 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 for mina uttalanden.

Styrelsens och verkstiillaltde direktörens altsvar
Det är styrelst:n och verkställande direktören som har ansvaret
fOr att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Scyrelsen och verkställande
direktören ansvarar även torden in tema kontroll som de
bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentlight:ter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktliren fOr bedömningen av bolagt:ts fOrmåga
att fortsätta verksamheten. Dc upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka formågan att fortsätta
verksamheten och art använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om tortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Revisorits attsvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, var~ sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti fiir att en revision wm utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användart: fattar med grund i
årsredovisningen.
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 rnr väsend iga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utfor
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
fOr att utgöra en grund för mina uttalanden_ Risken for att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till fOijd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på tel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fötfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse fOr min revision fOr att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte fOr att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandeL om fortsatt drifl
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig Ol'.äkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller forhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets fonnåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerl1etsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsrodovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet tor revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller forhällanden göra att ett bolag inte
längre kan fo11sätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
tr.cmsaktionema och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt Lidpunkten fOr den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland dc betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra roifattningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utföt1 en
revision av styrdsens och verkställande direktörens fi>rvaltning
fOr H.V.R. Water Purification Aktiebolag fOr år 2016 samt av
torslaget rill dispositioner beträttande bolagets vinst eller
förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar tOrlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarstrihet för
r'.ikenskapsåret.

Grund for uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna hesklivs nånnare i avsnittet "Revisorns
ansvar". Jag är oberoende i torhållande till H.V.R. Water
Purification Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort m iii yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

foranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är forenligt
med aktiebolagslagen.
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 tOrslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller forlust grundar sig främst pä revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
min professiondia bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och fOrhållanden som är väsentliga
fOr verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation . .lag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andm fOrhållanden som är relevanta for mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag fOr mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller rorlust
har jag granskat om forslaget är förenligt med aktiebolags! agen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändarnålsenliga som gt·und f<.ir mina uttalanden.

Styrelsens och verkställafide direktörens a11svar
Det är styrelsen som har ansvaret for tOrslaget till dispositioner
heträffande bolagets vinst eller tOrlust Vid fOrslag till utdelning
innetanar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
fOrsvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm den
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Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och forvaltningen
av bolagels angelägenheter. Detta innefaltar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utfonnad så att bokföringen,
medelsforvaltningen och holagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande forvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och a•\ visningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga for au bolagets bokfOring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och f<iT att medelsf'Orvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och diirmt:d
mitt 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:
• toretagit någon åtgärd eller gjort ~i g skyldig till någon
fOrsummelse som kan foranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat ~ätt handlat i strid med aktieholagslagcn,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av fOrslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och dänned mitt uttalande om detta,
är att med timlig grad av säkerhet bedöma om forslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
for att en revision som uttors enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller fOrsummelser som kan
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