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

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning fOr räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31
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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, tillverka, marknadsföra produkter och idka agenturverksamhet inom vattenrening samt därmed
förenlig verksamhet
Företagets säte är Stockholm
Flerårsjämförelse*

2017

2016

-3 666 238
l 726 278
-110,73

-5 179 023
5 053 429
34,72

o

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
soliditet(%)

o

2015
279 475
-3 997 880
3 661 432
-37,64

2014

2013

-6 175 582
7110611
37,50

-4 232 920
7 031 730
33,70

o

o

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Ägarförhållanden
Per 2017-12-31 har HVR 3346 st aktieägare. Större ägare i HVR per 2017-12-31 framgår av tabell nedan.

Antal A-aktier Antal B-aktier

Totalt antal aktier

Antal röster

Ägarandel

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

800 000

10 553 253

11353253

18 553 253

100,00%

100,00%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Två demonstrationsanläggningar för tillverkning av dricksvatten är under etablering i USA, respektive Indien.

En av HYRs huvudprodukter - WaterApp - har erhållit ett mindre startbidrag på 500 000 kronor för marknadslansering "som ett
projektförslag av högsta kvalitet efter en konkurrensintensiv utvärderingsprocess" inom programmet Harizon 2020 SME. startbidraget är
avsett för att genomföra en fullständig ansökan som kan ge upp till 25 mi ljoner kronor i bidrag till marknadslanseringen. Ett beslut om
detta kommer att tas av EU strax efter sommaren.
Eftersom företaget har lyckats hushålla med resurserna har den nyemission som planerades för april 2018 skjutits till september 2018
I samarbete med KTH och konsultbolagen Rejlers och HotSwap har en förbättrad modul har utvecklats för HVRs ursprungliga produkt, en
vattenrenare för individuella kök. Avtalet med den kinesiska samarbetspartnern United Products avseende tillverkning i Kina har samtidigt
förnyats.
Personal
Bolaget har för närvarande ingen fast anställd personal utöver VD. Allt arbete utförs av samarbetspartners, forskare och konsulter och
samordnas av VD.
Övrigt
Bolaget har ett negativt eget kapital. En kontrollbalansräkning har upprättats per 2017-12-31 som visar på övervärden

Forskning och utveckling
För projektet polygeneration mikro- och minigrid har nya moduler utvecklats. Två demonstrationsanläggningar har levererats
Marknadslanseri gen kommer främst att genomföras av våra samarbetspartners som tillverkar elproduktionsdelen av anläggningen. För
närvarande
år studentprojekt med sammanlagt sju studenter på KTH som har relevans för den ansökan till EU som planeras.
o
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H.V.R. Water Purification Aktiebolag
Org.nr. 556380-8939

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. en!. beslut av
årsstämma:
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
2838313

2838313

Övrigt bundet
eget kapital
65 373 071

65 373 071

Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

Årets
resultat
-5 179 023

Summa fritt
eget kapital
-66 456 663

-5 179 023

5 179 023
-3 666 241

-3 666 241

-3 666 241

-70 122 904

-66 456 663
2017-12-31
l 669 569

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust
överkursfond
erhållna aktieägartillskott
årets förlust

Övrigt fritt
eget kapital
-61 277 640

-106 571 280
38 445 048
l 669 569
-3 666 241
-70 122 904
-70 122 904
-70 122 904

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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H.V.R. Water Purification Aktiebolag
Org.nr. 556380-8939

REsULTATRÄKNING

Not

Rörelsens intäkter m.m.
Övriga rörelseintäkter

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

21 346
21 346

o
o

-3424519
-133 552

-4 765 444
-448 614

-32 920
-3 590 991

-32 920
-5 246 978

-3 569 645

-5 246 978

44 073
-140 666
-96 593

68 475
-520
67 955

Resultat efter finansiella poster

-3 666 238

-5 179 023

Resultat före skatt

-3 666 238

-5 179 023

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

2

Rörelseresultat
Resultat från finansie lla poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

3

Årets resultat

~/

o

o

-3 666 238

-5 179 023

tv

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

BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

Not

TILLGÅNGAR

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

4

o

o

5

57 640
57 640

90 560
90 560

6
7

JOO 000

70 572
l 000
171 572

100 000
70 759
l 000
171 759

229 212

262 319

140 969
15 675
851 179
11 884
l 019 707

140 969
9 782
l 904 135
151 473
2 206 359

477 359
477 359

2 584 751
2 584 751

Summa omsättningstillgångar

l 497 066

4791110

SUMMA ./·
TILLGÅNGAR

l 726 278

5 053 429

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

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

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

y

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

BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

2 838 313
65 373 071
68211384

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

38 445
-106 571
l 669
-3 666
-70 122

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

2838313
65 373 071
68 211 384

048
280
569
241
904

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

-1 911 520

l 754 721

3 459 021
3 459 021

2 909 021
2 909 021

8

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och fårutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

19
98
60
178

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

~

.~ .

837
940
000
777

30 595
204 715
154 377
389 687

l 726 278

5 053 429

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

NOTER
Not l

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och B FN AR 2012: l Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
ÖVriga tillgångw; avsättningar och skulder
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 därfår inkomsten
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs får 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:
Antal år
5

Inventarier, verktyg och maskiner

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 affårshändelsen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not2

Medelantal anställda

2017

2016

0,00

2,00

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

Sida 7 av 9

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

NOTER
Not 3

Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
skattekostnad 22,00% (22,00%)
skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
skattemässiga justeringar
I år uppkomna underskottsavdrag
Avrundningsdifferens
Summa
Not4

2016

-3 666 238

-5 179 023

806 572

l 139 385

-534 782
16
-271 807
l

-9 066
86
-369
-1130035
-l

2017-12-31

2016-12-31

o
o

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

o
o
o
o
o
o

Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående redovisat värde
Not 5

2017

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ·ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående redovisat värde

o

16 400 000
-16 400 000

o

-16 400 000
16 400 000

o

2017-12-31

2016-12-31

429 154

-32 920
-371 514

529 154
-100 000
429 154
-405 674
100 000
-32 920
-338 594

57 640

90 560

2017-12-31

2016-12-31

o

429 154
-338 594

o
o

o

Not6

Andelar i koncernföretag

100 000

o

Not 7

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde
Andra långfristiga värdepappersinnehav

100 000
100 000
2017-12-31

100 000
100 000
100 000
2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

70 759
-187
70 572
70 572

419858
-349 099
70 759
70 759

Långfristiga skulder

2017-12-31

2016-12-31

Amortering efter 5 år

3459021

2 909 021

Not8

~

o

r

10
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NOTER
Not9

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

Not 10

2017-12-31

2016-12-31

l 100 000

l 100 000

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga händelser som leder till justeringar eller betydande händelser som inte leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen
och datumet för utfärdande

Not Il

Koncernf"örhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 12

Definition av nyckeltal
soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Vinay Chand
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H.V.R Water Purification Aktiebolag (publ)
Org nr 556380·8939
KONTROLLBALANSRÄKNING 2017-12-31
Enligt
bokföring

Kontrollbalans-

räkning

Justering

Kommentar

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

o 1500 000
57640
o
171572
o
229 212 l sooooo

1500 000
57 640
171572
1729 212

Övervärden i immateriella tillgångar, patent

Förlustavdrag 49,3 Mkr x 22% x 30%

Omsättningstillgångar

o

3 255 011

3 255 011

Kassa och bank

l 019 707
477 359

o
o

l 019 707
477 359

Summa omsättningstillgångar

1497 066 3 255 011

4 752 077

SUMMA TILLGÅNGAR

1726 278 4 755 011

6481289

2 838 313
o
65 373 071
o
38445 048
o
-104 901711
o
-3 666 241 4 755 011
-1911520 4 755 011

2 838 313
65 373 071
38 445 048
-104 901 711

Latent skattefordran
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Överkursfond
Balanserad vinst
Arets vinst
Summa eget kapital

l 088 770
2 843 491

Långfristiga skulder
Övriga skulder

3 459 021

o

3 459 021

Summa långfristiga skulder

3 459 021

o

3459 021

Övriga kortfristiga skulder

19 837
158 940

o
o

19837
158 940

Summa kortfristiga skulder

178 777

o

178 777

Kartfristiga skulder
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1726 278

6481289

v

Vinay Chand

Verkställande direktör

Revisorsyttrande
l egenskap av revisor i H.V. R. Water Purification Aktiebolag har jag granskat en kontrollbalansräkning per 2017-12·31.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed, vilket bl a innebär att den
varit översiktlig och begränsad jämfört med en fullständig revision.
Vid granskningen har det inte kommit fram något som tyder på att
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REVISIONSBERÄ TTELSE
Till bolagsstämman i H.V.R. W ater Purification Aktiebolag
Org.nr. 556380-8939
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

Rapport om årsredovisningen

Utta/auden

• identifierar och bedömer jag riskerna for väsentliga 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 for mina uttalanden. Risken
for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till fdljd av
oegentligheter är högre än for en väsentlig felaktighet som beror på
fel , eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning , avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Jag harutforten revision av årsredovisningen for H.Y.R. W ater
Purification Aktiebolag fdr år 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av H.Y.R. Water Purification Aktiebolags
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Jag tillstyrker därfor att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

• skaffar jag mig en forståelse 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 fdr att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Grund för utta/auden
Jag har utfortrevisionen 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 forhållande till H.Y.R. Water Purification Aktiebolag
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. 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
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fasta uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet fdr revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
forhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund for mina uttalanden.

Styrelseus och verkstiillcmde direktörens cmsvm·
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret fdr
att årsredovisningen upprättas och att den ger en riltvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även for den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören for bedömningen av bolagets formåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
forhållanden som kan påverka fdrmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte h<r
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de betydande brister i den interna kontrollen somjag
identifierat.

Revisorus ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel , och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti for
att en revision som utfors 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 forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
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Grund for uttalanden

förvaltningen och fårslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
fårlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utfors baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär attjag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och fårhållanden som är väsentliga får verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse får
bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra fårhållanden som är
relevanta får mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag får mitt
uttalande om styrelsens fårslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller fårlust har jag granskat om fårslaget är fårenligt
med aktiebolagslagen.

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar" .
Jag är oberoende i fårhållande till H.V.R. W ater Purification
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning får
H. V .R. W ater Purification Aktiebolag får år 2017 samt av fårslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fårlus t.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar fårlusten enligt
fårslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet får räkenskapsåret.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund får mina uttalanden.
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Styrelsens och verkstiillcmde direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret får fårslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller fårlust Vid fårslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
fårsvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar får bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga får att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och får att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis får att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan fåranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av fårslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fårslaget är fårenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti får
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
fåranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fårslag till
dispositioner av bolagets vinst eller fårlust inte är fårenligt 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
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