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OM HVR ÅR 2021 

 
HVR tillverkar ”vatten  
att dricka” av högsta  

kvalitet

HVR tillverkar  
inte kranvatten eller  
vad man i dagligt tal  
kallar dricksvatten.

HVR HAR ARBETAT med att utveckla en ny teknik som gör 

världens absolut renaste vatten. Vi har testat tekniken i ota-

liga forskningssammanhang. I samarbete med IVL och KTH 

har vi under tio år utvärderat tekniken i en gemensam för-

söksanläggning på Sjöstadsverket i Stockholm. Vi har även 

deltagit i internationella utvärderingar i Australien, Frankrike, 

Italien, Saudi-Arabien och Qatar. 

På grundval av dessa erfarenheter från forskning och tester 

har vi sedan fem år tillbaka arbetat med att konstruera och 

prova ut lämplig kommersiellt utformat teknik. 

Genom tester och forskningssamarbete och genom samar-

bete med intresserade framtida kunder har vi också utveck-

lat ett starkt koncept för marknaden. Vårt försäljningsargu-

ment är att vi tar bort samtliga föroreningar i vattnet på ett 

kostnadseffektivt sätt.

Ett av våra koncept bygger på att kranvatten i varma länder 

har en så pass låg kvalitet att de som har råd föredrar att 

köpa flaskvatten. Vår lösning är att inte konkurrera med kran-

vatten utan att komplettera kranvattnet med lokalt tillverkat 

dricksvatten som distribueras i återanvändningsbara förpack-

ningar. Det blir ett mer hälsosamt vatten än kranvatten. Det 

är också minst lika hälsosamt som flaskvatten - och fantas-

tiskt mycket billigare. 

VI HAR BYGGT en mindre soldriven variant av detta koncept 

i Indien (för 200 skolbarn) och vi förhandlar med kunder för 

större liknande anläggningar i Indonesien, Bangladesh och 

Gambia. I första hand räknar vi med att leverera demonstra-

tionsanläggningar på cirka 1000 l/d till dessa kunder. Var och 

en av dessa demonstrationsanläggningar kan alltså förse ett 

hundratal personer med vatten att dricka av högsta kvalitet.. 

Genom tester i samarbete med KTH samt ledande företag 

och institut i branschen har HVR visat att vi kan göra renare 

vatten än andra typer av vattenreningsteknik på marknaden. 

För användning som dricksvatten tillsätter vi lämpliga minera-

ler. Data på renheten finns på www.type1water.com. 

Tack vare flera decenniers forskning har HVR utvecklat ett or-

dentligt försprång i teknik. Vi samarbetar nu med IP-konsulten 

Rouse för att långsiktigt skydda vårt know-how. 

FINANSIERING

HITTILLS HAR HVR huvudsakligen finansierats internt genom 

nyemissioner till våra cirka 4000 aktieägare och externt 

genom deltagande i ett antal forskningsprojekt. HVR har 

också fått en så kallad Seal of Excellence av EU:s Horizon 

2020SME och därigenom utsetts till framtidsföretag för 

europeisk industri. Vi kommer nu att söka finansiering av vår 

marknadslansering med hjälp av EU-medel och med stöd 

från våra aktieägare.

AVKASTNING TILL AKTIEÄGARNA
 
EFTER LÅNGA diskussioner har vi beslutat att inte notera 

aktien förrän bolaget har goda inkomster. Vi har följt många 

intressanta innovationsbolag under åren och många har råkat 

illa ut på grund av aktielistornas nyckfullhet. 

För de aktieägare som inte har möjlighet eller intresse att 

vänta på avkastning har vi upprättat en anslagstavla på 

bolagets hemsida. Den har varit under utveckling under 

några år och det har funnits alldeles för få köpare efter-

som det bara är våra egna aktieägare som har fått infor-

mation om anslagstavlan. Vi har påbörjat ett arbete för att 

förbättra anslagstavlans funktion. 

Under 2021 kommer vi att dela ut optioner vilka möjliggör för 

HVR:s aktieägare att få aktier i Circular Water Technologies AB 

(publ). 



God tillgång till rent vatten har varit en utmaning sedan 

stadscivilisationernas början. Där det var dålig tillgång till 

vatten eller vattnet var orent blev människor akut, ibland 

dödligt, sjuka eller fick kroniska sjukdomar med svaghet 

och tidig död som följd. 

STÖRRE MÄNSKLIGA bosättningar kunde initialt utvecklas en-

dast där färskt ytvatten var rikligt, till exempel nära floder eller 

naturliga källor. Vi har därefter även kunnat utnyttja grundvat-

ten genom att gräva eller borra brunnar. 

I Europa har det funnits rörlett vatten i flera hundra år men 

de stora framgångarna för den moderna vattenreningsin-

frastrukturstypen kommer inte förrän i början av 1900-talet 

när vattenverken lär sig att klorera vattnet innan det skickas 

ut i ledningarna. Klor är giftigt och man kan inte ha för stora 

doser. Stora doser ger dessutom dålig smak. Därför fungerar 

inte kloreringen väl i varma klimat, exempelvis i Södra Europa, 

Södra USA och flertalet varma länder. 

I de flesta klimat dricker man följaktligen inte det vatten som 

kommer från kranen om man kan undvika det. De som har 

råd använder flaskvatten. Andra använder olika typer av filter. 

De som inte har råd med vare sig flaskvatten eller filter kokar 

vattnet eller använder klortabletter. De som inte har råd ens 

med detta blir ofta magsjuka och många av dem dör. 

HVR har nu utvecklat en lösning på det tusenåriga dricks-

vattenproblemet. Lösningen bygger på att man skiljer på 

kranvatten och dricksvatten. Kranvatten är en utomordentligt 

viktig nyttighet i människans liv. Dricksvatten är ett livsmed-

el. Härigenom kan samtliga människor få ett gott hälsosamt 

vatten till ett överkomligt pris – ett fullgott livsmedel. 

Kranvattnet är viktigt för välfärd och bekvämlighet i ett 

samhälle. Kranvattnet kan användas för industriella ändamål, 

brandbekämpning, offentliga bassänger och dammar, bevatt-

ning, spolning av gatorna och spolning av vattenledningen. I 

hushållen kan det användas för rengöring, för bad och dusch, 

för disk och tvätt och för toaletter.

Som det nu är används kranvatten även som livsmedel 

men måste på de flesta håll genomgå en ytterligare rening. 

Eftersom tillgängliga behandlingsmetoder kan vara opålitliga 

köper de som har råd ofta flaskvatten. Den årliga internatio-

nella försäljningen av flaskvatten uppgår följaktligen till minst 

300 miljarder euro.

SOM ETT ALTERNATIV till flaskvatten kan ett kommunalt sys-

tem inrättas som tillhandahåller dricksvatten som ett komple-

ment till kranvatten. Vattnet kan distribueras i återanvändbara 

behållare/flaskor. Det kan levereras av samma företag som 

levererar kranvattnet eller av någon annan. Det kan vara privat 

eller offentligt. Behållarna kan antingen levereras via de vanli-

ga marknadskanalerna eller med speciella drönare. 

Alla människor kan därigenom få njuta av välsmakande och 

absolut rent vatten för dryck och matlagning till en minimal 

kostnad – ett verkligt livsmedel. 

GOTT GARANTERAT HÄLSOSAMT VATTEN FÖR ALLA -  
TILL ETT ÖVERKOMLIGT PRIS 
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PROJEKTET LOKALT PRODUCERAD FLASKVATTEN 

2017 Leverans 

2018 Installation och provkörning 

2019 Installation av soldrift

2020 Automatisering 

2021 Byta de gamla fungerande  
 modulerna mot de  
 nyutvecklade 

2022 Installation av tre  
 demonstrationsanläggningar  
 i Indien, Bangladesh och Qatar 

2023 Internationell lansering av  
 kommersiella produkter till  
 väntande kunder i Indien,  
 Bangladesh och Qatar

HVRs målgrupp

Prototyp installerad 2017

Bild av prototyp

Soldift installeras 2019. I förgrunden solceller för 
el och i bakgrunden solpaneler för värme.

water purif ication



Hälsosamt vatten att dricka

HVR har genomfört en stor mängd utvecklingsarbete, 

byggt och testat prototyper för en stor mängd olika ända-

mål under många år. Under 2020 tog vi oss tid att utvärdera 

våra verksamheter och beslutade oss att koncentrera vårt 

arbete på vårt ursprungliga fokus. Det var hälsosamt vatten 

för mänsklig konsumtion. Vi kallar det inte dricksvatten för 

vårt koncept skiljer sig betydligt från såväl normalt kran-

vatten som flaskvatten vilka är de produkter som vi kon-

kurrerar med. I vårt arbete med att fokusera har vi lagt ner 

en del projekt som vi bedömt som potentiellt olönsamma. 

De produkter som har visat en större potential men inte 

ingår i konceptet ”vatten att dricka” har vi överlåtit till vårt 

helägda dotterbolag WaterApp som vi har namnändrat till 

Circular Water Technologies AB (publ). Samtidigt överlät vi 

aktierna i bolaget till aktieägarna i HVR.

Komplementprodukt

Vårt grundkoncept är att kranvattnet i de flesta länder, sär-

skilt i varma klimat, är undermåligt. Affärsidén för Local Drin-

king Water är inte att ersätta kranvatten – som är utmärkt för 

en stor mängd hushållsändamål. Men den ska komplettera 

kranvatten genom att lokalt producera några liter hälsosamt 

vatten per person.

VERKSAMHETEN 

Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra 

produkter och idka agenturverksamhet inom vattenrening 

samt därmed förenlig verksamhet. 

Företagets säte är Stockholm.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FLERÅRSJÄMFÖRELSE*

2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 

Res. efter finansiella poster -5 661 905 -6 891 007 -3 563 503 -3 666 238 -5 179 023 

Balansomslutning 4 810 749 11 902 247 1 663 259 1 726 278 5 053 429 

Soliditet (%) -5,47 45,35 -329,17 -110,73 34,72 

*Definitioner av nyckeltal, se noter

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
 
Per 2020-12-31 har HVR 4220 st aktieägare. Större ägare i HVR per 2020-12-31 framgår av tabell nedan.

Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Antal röster Ägarandel Röstandel

Scarab 719 680 572 015 1 291 695 7 768 815 11,05% 41,14%

Satel 0 2 155 055 2 155 055 2 155 055 18,44% 11,41%

Övriga 80 320 7 833 933 7 914 253 8 637 133 69,71% 47,45%

Totalt 800 000 10 553 253 11 353 253 18 553 253 100,00% 100,00%

ÅRSREDOVISNING
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Substitutprodukt

HVR riktar sig för närvarande till myndigheterna i de områ-

den där befolkningen inte har råd att köpa flaskvatten. Efter-

som vår utrustning gör renare och säkrare vatten än de flesta 

flaskvattenproducenter ser vi framför oss även en marknad 

som ersätter flaskvatten. Trots att flaskvatten är mångdub-

belt dyrare än kranvatten är världsmarknaden för flaskvatten 

cirka tre tusen miljarder kronor och ökar snabbt. Vi riktar oss 

nu inte bara till de miljoner som riskerar att dö på grund av 

olika sorter av dåligt dricksvatten utan även till de miljarder 

som varje år blir sjuka av vanligt kranvatten.

Local Drinking Water

I början av 2020 byggde vi om vår provanläggning i Balaso-

re i Indien till solenergidrift. Den renoverade anläggningen 

provkördes i april 2020 men har därefter stått stilla på grund 

av de hårda Coronarestriktionerna. Vi har emellertid använt 

tiden till att komplettera anläggningen för automatisk drift 

och även använt dess testresultat för att skapa en modell för 

en standardutrustning som drivs av solenergi. Denna stan-

dardutrustning kan modifieras för att förse 500, 1000 eller 

2000 personer med ett hälsosamt vatten att dricka. (Anlägg-

ningen i Odisha är byggd för 500 skolbarn).

Efter att ha provat konceptet i Balasore kommer vi att 

leverera demonstrationsanläggningar till väntande kunder 

i Indonesien, Bangladesh och Gambia. Idén är att förse 

samhällen/distrikt på upp till 50 000 människor med det 

dagliga behovet av dricksvatten, det vill säga 2 till 4 liter per 

person. De minsta är för små samhällen och institutioner. För 

att slippa långa distributionsvägar får man för storstäderna 

projektera ett antal av de större anläggningarna – 20 stycken 

per 1 miljon invånare. 

Med Local Drinking Water kan vi lösa en av de mest an-

gelägna aspekterna i det som alla internationella organ 

kallar för ”vattenkrisen”. Vi bidrar då kraftfullt till FN:s sjätte 

miljömål.Vi kommer att leverera demonstrationsanläggning-

ar till våra fyra primärkunder under 2022 och ytterligare an-

läggningar till samma kunder under 2022/23. Vi räknar även 

med en full marknadslansering under 2024. Anläggningarna 

kommer att drivas av spillvärme eller solvärme och får såle-

des låga driftskostnader. Användarna kan därför till en låg 

kostnad få bättre vatten än de får från kranen eller brunnen.

Personal

Arbetet med att anpassa affärsmodellen till det nya koncep-

tet Local Drinking Water har utförts av teknologie doktor 

Daniel Woldemariam. Han kommer att leda arbetet med 

lanseringen av produkten. Teknologie doktor Jaime Cama-

lich har under 2019/2020 lett arbetet med att bygga om 

anläggningen i Balasore och även utveckla den för drift med 

solenergi tillsammans med Ekansh Sharma, MSc. Jaime 

Camalich har gått över till Circular Water Technologies AB 

(publ) och Ekansh Sharma har engagerats i Xzero AB (publ). 

Vi kommer att rekrytera ny personal vid slutet av 2021.

Finansiering

Baserat på sitt med en Seal of Excellence redan godkända 

projektförslag har HVRs styrelse beslutat att under andra 

kvartalet 2021 ansöka om stöd från Horizon Europe på 

cirka 17 MSEK för att testa den senaste varianten av Local 

Drinking Water. Denna räknas att bli den första kommersiella 

produkten. Under sista kvartalet 2021 kommer HVR därefter 

att göra en nyemission för att finansiera marknadslansering-

en av Local Drinking Water.

Styrelse

Styrelsen består av Ulf Larsson-Flink, ordförande och leda-

möterna Aapo Sääsk och Jan Lundqvist.

Kontrollbalansräkning

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 

kap 13§. Balansräkningen utvisar att bolagets egna kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

Dröjsmålkostnaderna under Coronapandemin har varit stora, 

men vi har avvaktat med att finansera fortsatt verksamhet 

för att kunna visa upp en färdig anläggning för finansiärerna. 

När anläggningen är färdigbyggd kommer bolaget beslu-

tat att genomföra två finansieringar. Den ena är genom att 

ansöka om ett bidrag från det nyinrättade Horizon Europe. 

HVR har efter en grundlig genomlysning fått en Seal of Ex-

cellence från EU, som varande ett framtidsföretag för Europa 

och uppmanats att presentera ett projekt för finansiering. Vi 

arbetar med att färdigställa en ansökan på väsentligt belopp 

som måste lämnas in före den 1 juni 2021. Samma material 

kommer att användas i en publik nyemission som planeras 

till oktober eller november 2021 till belopp som ligger strax 

under gränsen för prospekttvång. Eventuellt kommer bola-

get att skriva ett prospekt och genomföra nyemissionen till 

ett högre belopp.

Det bör också påpekas att värdet av den anläggning som 

bolaget har byggt i Indien är högt i och med att ett stort an-

tal kunder står i kö för att köpa en liknande anläggning när 

demonstrationen är genomförd. Styrelsen bedömer därför 

att aktiekapitalet kommer att återställas under 2021.

water purif ication
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Övrigt bundet 
eget kapital 

Övrigt fritt 
eget kapital 

Årets resultat Summa fritt 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 921 097 65 373 071 -56 004 504 -6 891 007 -62 895 511

Resultatdisp. enl. beslut av 

årsstämma 

-6 891 007 6 891 007 0

Årets förlust -5 661 905 -5 661 905

Belopp vid årets utgång 2 921 097 65 373 071 -62 895 511 -5 661 905 -68 557 416

2020-12-31 2019-12-31

Villkorade aktieägartillskott uppgår till 1 669 569 1 669 569

RESULTATDISPOSITION

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står

- balanserad förlust -119 022 462

- överkursfond 56 126 951

- årets förlust -5 661 905

-68 557 416

Styrelsen föreslår att

- i ny räkning överföres -68 557 416

-68 557 416

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Coronapandemin har inte orsakat några störningar av 

verksamheten annat än vissa förseningar från leverantörer. 

Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för 

att verksamheten påverkas negativt och för att säkerställa 

anställdas och kunders hälsa och säkerhet.



water purif ication

9

RESULTATRÄKNING

Not
2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01  
2019-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.

Övriga rörelseintäkter 177 319 78 533 

177 319 78 533 

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -30 755 -814 389

Övriga externa kostnader -4 113 055 -5 625 962 

Personalkostnader 2 -1 923 257 -615 013

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -21 495

 
-24 539 

-6 088 562 -7 079 903 

Rörelseresultat -5 911 243 -7 001 370 

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter 249 425 110 376

Räntekostnader och liknande resultatposter -87 -13 

249 338 110 363 

Resultat efter finansiella poster -5 661 905 -6 891 007 

ÅRETS RESULTAT -5 661 905 -6 891 007 
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BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 86 161 74 278 

86 161 74 278 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 4 100 000 100 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 50 675 49 958 

Andra långfristiga fordringar 1 000 1 000 

151 675 150 958 

Summa anläggningstillgångar 237 836 225 236 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 426 897 0

Aktuell skattefordran 15 675 15 675 

Övriga fordringar 2 573 487 2 429 530 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 645 670 614 072 

3 661 729 3 059 277 

Kassa och bank

Kassa och bank 911 184 8 617 734 

Summa kassa och bank 911 184 8 617 734 

Summa omsättningstillgångar 4 572 913 11 677 011 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 810 749 11 902 247 
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BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 2 921 097 2 921 097 

Reservfond 65 373 071 65 373 071 

68 294 168 68 294 168 

Fritt eget kapital

Överkursfond 56 126 951 56 126 951 

Balanserat resultat -119 022 462 -112 131 455 

Årets resultat -5 661 905 -6 891 007 

-68 557 416 -62 895 511 

Summa eget kapital -263 248 5 398 657 

Skulder

Långfristiga skulder 6

Övriga skulder 4 579 722 4 459 299 

Summa långfristiga skulder 4 579 722 4 459 299 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 147 457 1 849 137 

Övriga skulder 286 818 135 154 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 60 000 60 000 

Summa kortfristiga skulder 494 275 2 044 291 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 810 749 11 902 247 
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NOTER

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning ochkoncernredovisning.

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 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 acku-

mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 

tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperi-

oden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

 Antal år

Inventarier, verktyg och maskiner 5

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 rörel-

sepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.
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NOT 3

NOT 4

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

INVENTARIER, VERKTYG OCH  
INSTALLATIONER 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 503 251 429 154 

Inköp 0 74 097

Försäljningar/utrangeringar 33 378 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 536 629 503 251 

Ingående avskrivningar -428 973 -404 434 

Årets avskrivningar -21 495 -24 539 

Utgående ackumulerade avskrivningar -450 468 -428 973 

Utgående redovisat värde 86 161 74 278 

NOT 5

NOT 6

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2020-12-31 2019-12-31 

Företag /  
Organisationsnummer 

Säte Antal/ 
Kap. andel % 

Redovisat  
värde

Redovisat  
värde

Circular Water Technologies  
AB (publ)

100 100 000 100 000 

559113-4720 Stockholm 100,00%

100 000 100 000 

ANDRA LÅNGFRISTIGA  
VÄRDEPAPPERSINNEHAV 

 
2020-12-31 2019-12-31 

Värdepapper 50 675 49 958 

50 675 49 958 

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2020-12-31 2019-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 4 579 722 4 459 299

NOT 2 MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2020 2019

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit 3,00 1,00
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NEWS FROM THE PIPED WATER INDUSTRY   

We have failed

Our customers spend hundreds of 

billions on bottled water each year. The 

market for bottled water is 300 billion € 

and growing.

An increasing number of our customers 

are buying private water purifiers for 

household use. The present internation-

al market for kitchen purifiers is around 

50 billion € and growing.

We have spent enormous sums on re-

search to investigate the possible con-

taminants of drinking water. Then we 

spent money to determine their toxicity. 

Then to devise methods to separate 

or eliminate those contents that are 

deemed most hazardous. 

But we still cannot guarantee that piped 

water is tasty and healthy.

We will succeed

To elevate society, good piped water 

is absolutely necessary for hygiene, for 

convenience and for pleasure.

To boost health, we need to remove 

all contaminants more efficiently and 

consistently.

We need to establish the concept of 

water as food and as medicine - food 

water.

To accomplish this, we can produce 

absolutely pure water in small compact 

local units and distribute it locally in 

reusable bottles, flasks or containers.

www.hvr.se

water purif icationTYPE1 DRINKING WATER 

LOCALLY BOTTLED

Your most important food.

Your most important medicine.

Proprietary Technology from

ÅRSREDOVISNING
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water purif ication

NOT 8

NOT 9

NOT 10

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
 
Coronapandemin har inte orsakat några störningar av verksamheten annat än vissa 
förseningar från leverantörer. Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska riskerna för att 
verksamheten påverkas negativt och för att säkerställa anställdas och kunders hälsa och 
säkerhet.

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

DEFINITION AV NYCKELTAL
 
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

STOCKHOLM 2021-05-10

Aapo Sääsk  
Verkställande direktör 

Jan Lundqvist Ulf Larsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 10 maj 2021 

Johan Isbrand
Auktoriserad revisor

NOT 7 STÄLLDA SÄKERHETER 2020-12-31 2019-12-31

Företagsinteckningar 1 100 000 1 100 000

Summa ställda säkerheter 1 100 000 1 100 000



NEWS FROM THE PIPED WATER INDUSTRY   

We have failed

Our customers spend hundreds of 

billions on bottled water each year. The 

market for bottled water is 300 billion € 

and growing.

An increasing number of our customers 

are buying private water purifiers for 

household use. The present internation-

al market for kitchen purifiers is around 

50 billion € and growing.

We have spent enormous sums on re-

search to investigate the possible con-

taminants of drinking water. Then we 

spent money to determine their toxicity. 

Then to devise methods to separate 

or eliminate those contents that are 

deemed most hazardous. 

But we still cannot guarantee that piped 

water is tasty and healthy.

We will succeed

To elevate society, good piped water 

is absolutely necessary for hygiene, for 

convenience and for pleasure.

To boost health, we need to remove 

all contaminants more efficiently and 

consistently.

We need to establish the concept of 

water as food and as medicine - food 

water.

To accomplish this, we can produce 

absolutely pure water in small compact 

local units and distribute it locally in 

reusable bottles, flasks or containers.
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water purif icationTYPE1 DRINKING WATER 

LOCALLY BOTTLED
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Your most important medicine.

Proprietary Technology from
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MAKE PIPED WATER INTO DRINKING WATER
Piped water
Piped water is essential for welfare. In its simplest form it can be used for many industrial purposes, supply to fire hydrants, irrigation, general cleaning, public pools and ponds, flushing of the streets and flushing of the water mains. 

As tap water for households it would be used for cleaning, for bath and shower, for washing of dishes and clothes and for toilets. 

Drinking water
Tap water is often used also for drinking and cooking but then generally needs some extra treatment. Since the avail-able treatment methods may be costly or unreliable, people who can afford it often buy bottled water instead. The annual international market for bottled water is therefore at least 300 billion €. 

As an alternative both to not entirely reliant piped water and expensive bottled water, HVR will set up a system that supplies locally produced and dis-tributed superior drinking water as a complement to the piped water. 

The water is supplied in reusable con-tainers. The containers can either be delivered through the regular market channels or by special arrangements.

Advantages
All members of the community will be provided with absolutely pure water for drinking and cooking at a negligible cost.

www.hvr.se

water purif ication

TYPE1 DRINKING WATER LOCALLY BOTTLED

Your most important food.
Your most important medicine.

Proprietary Technology from

www.hvr.se

water purif ication

Purpose
To supply tasty and healthy drinking water to 

everyone 

A necessary complement to piped water 

The need for municipal piped water is up to hun-

dreds of litres of clean water per day per capita. 

The need for completely pure water for drinking 

and cooking is only a few litres per capita. 

Health and quality advantage

HVR removes all types of contaminants from 

any type of source water. The normal feed is 

tap water, but it can also be well water, river 

water or sea water. HVR will remove:

• arsenic, fluoride, nitrate and other chemicals 

• ordinary metals and ions as well as heavy met-

als and nanoparticles 

• pesticides, disinfectants and other organic 

contaminants

• bacteria, virus, spores and endotoxins

It will also remove industrial pollutants and it 

will make saltwater sweet. 

Healthy minerals and/or other addition are add-

ed to the water. 

Environmental advantage 

HVR supplies an environmentally and economi-

cally sustainable local supply of drinking water. 

Packaging is reused by deposit schemes. 

Production capacity

HVR supplies one hundred people or 50 000 

people with absolutely pure and healthy drink-

ing water. 

Finance
The equipment can be purchased. It can be 

leased, and it can be run as a franchise.

LOCALLY BOTTLED EXCELLENT AND 

AFFORDABLE DRINKING WATER

TYPE1 DRINKING WATER 

LOCALLY BOTTLED

Your most important food.

Your most important medicine.

Proprietary Technology from

LOCALLY MADE WATER FOR DRINKING
ABSOLUTELY PURE, AFFORDABLE AND SUSTAINABLE

www.hvr.se

water purif ication

A premium product for luxury homes 
Larger systems for municipalities 

Solar powered product for schools, restaurants and hospitals  

TYPE1 DRINKING WATER LOCALLY BOTTLED

Your most important food.Your most important medicine.

Proprietary Technology from

water purif ication
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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 för 
H.V.R. Water Purification Aktiebolag för år 2020 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 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 för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

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 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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. 
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. 

Anmärkning 

Som framgår av årsredovisningens balansräkning så understiger 
bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen 
upprättat en kontrollbalansräkning. Styrelsen har dock inte kallat till 
en första kontrollstämma. Det egna kapitalet är ännu inte återställt. 
Min bedömning är att kontrollbalansräkningen inte upprättats inom 
den tid som ange si 25 kap, 13§ ABL. 

Stockholm den  10 maj 2021 

Johan Isbrand 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för H.V.R. Water 
Purification Aktiebolag för år 2020. 
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 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

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 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 för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
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 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 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 fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
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 
fel, 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 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 
fästa 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 för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 
•  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 för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

water purif ication
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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 för 
H.V.R. Water Purification Aktiebolag för år 2020 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören 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 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 för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

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 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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. 
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. 

Anmärkning 

Som framgår av årsredovisningens balansräkning så understiger 
bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen 
upprättat en kontrollbalansräkning. Styrelsen har dock inte kallat till 
en första kontrollstämma. Det egna kapitalet är ännu inte återställt. 
Min bedömning är att kontrollbalansräkningen inte upprättats inom 
den tid som ange si 25 kap, 13§ ABL. 

Stockholm den  10 maj 2021 

Johan Isbrand 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

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

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för H.V.R. Water 
Purification Aktiebolag för år 2020. 
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 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

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 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 för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
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 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 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 fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
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 
fel, 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 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 
fästa 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 för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 
•  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 för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 
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The villagers of Chakulia in Pa-
tripal gram panchayat (GP) of
Remuna Block, Balasore are

suffering because of the presence of
fluoride in drinking water. Re-
searchers, experts, ministers, ac-
tivists and concerned people admit
that the issue is grave enough to im-
pact people’s life in the region.

The scenario is the same in the 20
odd villages across the GPs of Patri-
pal in Remuna block and Jayrampur
and Gopinathpur in Bhograi block of
Balasore. The worst affected are the
12 villages - Baharda, Balipal, Chaku-
lia, Fartipur, Ganapati Baharda,
Kantabania, Kuanrpur, Mukundpur,
Naigopalpur, Patripal and Tantarda
villages in Patripal panchayat.

FLUORIDE MENACE
Fluorosis is a public health problem
caused by excess intake of fluoride
through drinking water/ food prod-
ucts/ industrial emissions over a
long period. It results in dental fluo-
rosis, skeletal fluorosis and non-
skeletal fluorosis. Moderate exposure
can lead to dental fluorosis such as
staining and pitting of teeth or
enamel damage as well as non-skele-
tal fluorosis. Chronic high-level expo-
sure can lead to skeletal problems
such as stiffness and pain in the
joints; bone structure may change.
Moreover, the later stages of skeletal
and dental fluorosis effects are per-
manent and irreversible in nature.

SPREADING TENTACLES 
Fluoride was first detected in Patri-
pal GP in 2006. Subsequently, fluoride
contaminated water sources were
also detected in Jayrampur and
Gopinathpur GPs in 2011. However,
as per data available from the Nation-
al Water Quality Database, there are
no fluoride quality affected habita-
tions in Balasore. The last recorded
instance was in 2010 when five habi-
tations of Patripal: Chakulia, Far-
tipur, Kuanrpur, Bahardda,
Naigopalpur were listed as habita-
tions with fluoride contamination
ranging from 2.16 mg/L to 4.50 mg/L.
While this can be partly attributed to
the piped water supply (PWS) system
installed by District Rural Water
Supply and Sanitation (RWSS) De-
partment in the affected GPs, several
reports from IMMT Bhubaneswar
and Fakir Mohan University have in-
dicated the presence of fluoride-con-

taminated pockets in the district and
also recorded the critical condition of
patients affected by fluorosis.

SITUATION IN REMUNA
A study conducted by ‘Fluoride
Knowledge and Action Network’ in
2016 reveals that the standard fluo-
ride level in drinking water is 1 ppm,
whereas it is as high as 15 ppm in Pa-
tripal Panchayat. Rabindra Kumar
Jena, then MP, had suggested adop-
tion of a solution-based approach
and to set up systems in place to en-
sure there are no health hazards es-
pecially due to this problem. A com-
prehensive assessment of water sam-
ples for fluoride was carried out.
Based on the initial results, a target-
ed fluorosis survey was conducted in
habitations where high fluoride is de-
tected. For this, the District Flouride
Mitigation Committee partnered
with Sarva Shiksha Abhiyaan offi-
cials and provided training to teach-
ers at a cluster level for collecting
water samples and testing the same.

Patripal, Chasakhanda and 
Guguda have higher number of
fluoride samples with a high 
contamination level. School children

are the most vulnerable.

THE APPROACH 
In Patripal, a surface water based
supply scheme was launched after
the problem was recognised to pro-
vide fluoride free drinking water. Af-
ter functioning well for a couple of
years, the supply scheme became
dysfunctional. “Also, water pressure
becomes lower due to illegal water
connections. We saw people using
this water for purposes other than
drinking,” complains Jemamani Das,
ex-naib sarpanch of Patripal.

“Locally, there are no storage
tanks for water. This means that wa-
ter is available only when there is
distribution and no backup is made
for the frequent disturbances in sup-
ply. Having local water storage and
getting that managed could be a way
to ensure some part of the safe water
needs of people,” feels Pravakar Das,
a teacher from Patripal panchayat.

Concerned about the prevalence of
the fluorosis among school children,
Indo-Swedish Rheumatology Founda-
tion (ISRF) based in Sweden set up a
fluoride treated drinking water plant
to fulfill the drinking water needs of
Baharda Nodal Primary school. How-
ever, the plant is not able to function
because of the delay in getting elec-
tricity connection and requisite gov-
ernmental support. “We struggled to
set up this plant, but our effort is not
sufficiently reciprocated by the local
administration which can provide
sustainable solution for the children
and can set an example to adopt the
technology in other parts of the
country,“ says Dr Rabinarayan Dash,
acclaimed rheumatologist and a na-
tive of Balasore and trustee of ISRF.

THE WAY FORWARD
Convergence of efforts by the vari-
ous departments like Panchayat Raj,
water resources, irrigation coupled
with participation of the people at
risk can only show the pathway. Nilu
Mohapatra, sub collector, Balasore
who happens to be the nodal officer,
District Flouride Mitigation Commit-
tee, says, “We are organising mass
awareness campaigns on the issues.
We have also taken steps to identify
unsafe tube wells and marked appro-
priately for the knowledge of the
general public.”

> Gobinda Dalai
Email Irene.Saha@timesgroup.com

FLOURIDE TREATMENT PLANT IN BAHARDA SCHOOL CAMPUS AWAITING ELECTRICITY 

QUITE A FEW
VILLAGES IN
BALASORE ARE
STRUGGLING IN
SILENCE BECAUSE OF
FLUORIDE MENACE IN
DRINKING WATER

In 1978, the most envied 
irrigation project of Northern
Odisha— Subarnarekha 

irrigation project — was
launched to help the people 
of West Bengal, Odisha and
Jharkhand. It was to be complet-
ed by 1995. Although it has been a
few decades now, the project is yet
to be operational. Funds have
flowed but in vain. There has
been an expansion due to the
changing dynamics of this multi
crore World Bank aided project.

“Subarnarekha project is a
milking cow for leaders of Jhark-
hand, Odisha and West. It is a
never-to-be-completed affair be-
cause once it is ready, it would not
give milk (funds),” said Salkhan
Murmu, Jharkhand party leader
and former MP, rather sarcasti-
cally. “Issues relating to ousting
people dwelling there out of the
project area has been the most

challenging part,” shared Ashok
Kumar Naik, former rehabilita-
tion & resettlement officer. Reha-
bilitation and resettlement issues
involving payment of compensa-
tion has taken a long time. “Some
are even pending in the court,”
added Naik.

Despite odds, the multi-crore
Subarnarekha irrigation project
initially fetched funds from World
Bank and ADB. But they with-
drew from the scene citing vari-
ous irregularities, corruption in
the administration of this proj-
ect. “During late 90s, the project
witnessed the highest amount of
corruption in all its eight divi-
sions. Executives and engineers

were suspended for their involve-
ment in multi-crore scams,” stat-
ed Biram Murmu, a former MLA
of this region. Due to its intensity
and expansive nature, it was able
to garner funds from national and
international agencies but mis-
management led to its doom.

“Since 2000 the project has been

aided with funds from the state
and the Centre and one after oth-
er section is nearing completion
now,” pointed Ramakanta Mohap-
atra, its Betnoti division canal
chief. Out there, work is under
progression at 23 points.

“We are trying our best to make
it fully operational by next year,”

added Mohapatra. Out of
26 Blocks in Mayurbhanj,
around 10 blocks would
get irrigation facilities 
in 94,655 hectares of
cultivable lands. “The
project aims to irrigate
around 1.9 lakh hectares
in Northern Odisha,”
he opined.

Yet the ongoing work
in Asanjoda, Palasbani
and a few other areas has
got affected due to low
quality materials. “The
interests of certain con-
tractors are in collusion
with few leaders and they
are milking villagers in
Haldia, Deuli areas. It is a
fact,” asserted Srinath

Senapati, a tribal student outfit
leader. He pointed out how Sub-
arnarekha project has become a
cause of major irregularities over
the years – right from purchasing
a flyleaf at ` 115 to misusing vehi-
cles, funds and other establish-
ments at Laxmiposi, its main of-
fice and in Deuli, Haldia, Morada,
Betnoti and Baisingha division.

“Whatever be the reason for the
irregularities, truth is that it is
ultimately going to emerge as a
lifeline for millions in the north-
ern region of Odisha,” main-
tained Shamlal Singh, a tribal
cultivator of Haldia dam region.

> Janaki Ballav Dash 
Share your views on this at

Irene.Saha@timesgroup.com

SEVERAL IRREGULARITIES MAY HAVE
DELAYED SUBARNAREKHA IRRIGATION
PROJECT BY DECADES, BUT IT IS ON ITS
WAY TO COMPLETION IN NEAR FUTURE

Back on track

Convergence of efforts by
the Panchayat Raj, water
resources, with
participation of the
people at risk can only
show the pathway
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— Compiled by Medha Nayak and Janaki Ballav Dash
Share happenings in your town with us at Irene.Saha@timesgroup.com

An informal group that is into
learning and sharing the basics
of biodiversity conservation

since 2010, celebrated World Elephant
Day recently. Its members have been
actively trailing elephants and inter-
acting with aggrieved communities in
Northern Odisha for a while now.
Members from industries, students
from Fakir Mohan Autonomous Col-
lege, Balasore and National Institute
of Science Education and Research
(NISER), Bhubaneshwar, NGOs and
representatives of the forest depart-
ment were brought together to mingle
with community people through dif-
ferent interactive activities like
trekking into the forest, experience
sharing and role-play. “Participants
were excited to see lush green forests
of Tinkosia Reserve Forest and were
further thrilled to find traces of ele-
phants through its footprints and

droppings” said Subrat
Nayak, an environmen-
talist. Sukumar Das,
range officer, Nilgiri ap-
preciated the diversity of
the group and shared his
painstaking efforts in
managing human-ele-
phant conflict in his
range. Gangadhar Majhi,
an enthusiastic member
of Jangal Mancha Com-
mittee, highlighted the
plight of farmers and lo-

cal community members who deal
with elephant issues on a regular ba-
sis now, yet emphasised on the impor-
tance of conservation of elephants. “I
had never seen forests the way we saw
today, especially walking through it
and learning about different compo-
nents” said Abhipsa. Satyam from
NISER, said, “As a student of my his
primary interest is celestial objects
but this event has got me interested in
terrestrial wonders of Nature.” Being
in the forests with Carbonwise Young
always gives them an opportunity to
learn about natural world and a break
from the monotony of city life. Every-
one had a different piece of take away
from the event, nevertheless they all
developed new perspective towards
elephants and their concerns. The
event concluded with a round of foot-
ball between participants and local
team drenched in lashing rains.

World Elephant Day
AROUND TOWN

Embracing Pain

❙❙ The issue is beyond the
public health concerns
and has found its way in
other aspects of the 
community life. Families
are getting their daugh-
ters married early so  
that they can escape the
menace and can lead a
healthy life in their 
in-law’s family outside
this village 

❙❙ It has become equally 
difficult to get the sons
married because of the
impending crisis that the
future daughter-in-laws
are sure to face.

❙❙ Most of the people have
severe skeletal fluorosis.
Some are completely bed
ridden, and many suffer
from severe joint pains
and stiffening of joints

TWO AFFECTED CHILDREN

Alittle knowledge, they say, is danger-
ous. At times, what we erroneously be-
lieve we know about diabetes can be

more damaging than the diabetes itself. With
increasing incidence of diabetes, worldwide,
there is also increasing misinformation
around the subject.
●● MYTH #1: Only adults can get type 2 dia-
betes, and only children can get type 1.
●● FACT: Quite the contrary, type 2 diabetes is
occurring in children at an alarming rate. The
rise of obesity in children makes them the
newest at-risk population for type 2 diabetes.
One can get type 1 diabetes at any age.
●● MYTH #2: Diabetes medication makes you
gain weight.
●● FACT: Some do and some do not. A newer
class of drugs even helps you lose weight! In
some people, insulin can produce minor
weight gain by enhancing fat storage and pre-
venting the conversion of fat into energy. To
remedy this, physicians recommend a slight
decrease in daily calorie intake and an in-
crease in physical activity.
●● MYTH #3: I can’t have diabetes because I
experience no symptoms.
●● FACT: Actually, you can have either type 1
or type 2 diabetes, without experiencing any
symptoms at all. Right now, there are approx-
imately six million Americans who have dia-
betes—both type 1 and type 2—and don’t know
it. The disease manifests as people age, gain
weight and become sedentary.
●● MYTH #4: If I’m sick, I shouldn’t take my
diabetes medicine.
●● FACT: Illness, infection and injury all cre-
ate stress on the body. Stress hormones stimu-
late the liver to send extra glucose into the
bloodstream to create extra energy to fight off
the stresses. This might result in elevated
blood sugar levels. So, even if, you are barely

eating due to fatigue, or are suffering from
nausea, you will likely need your usual dose of
medicine, or possibly even more.
●● MYTH #5: People who have diabetes need
to wear special shoes.
●● FACT: Any shoe can be worn, provided
they fit you properly and do not put undue
stress on your feet.
●● MYTH #6: If I lose weight and stop 
requiring medication, I’ll no longer 
have diabetes!  
●● FACT: The symptoms might go away, but
the condition will not. If you have type 1 dia-
betes, then no matter how much weight you
lose, you will always require insulin, even
though you might start requiring less of it.
Once you have diabetes, most physicians con-
sider that you will always have diabetes, i.e.
until the day a cure for diabetes is discovered.
●● MYTH #7: If my diabetes is under control,
there’s no need to continue seeing a doctor.
●● FACT: You might not take notice of symp-
toms indicative of the beginning of many dia-
betic complications. Thus, seeing your doctor
regularly is important, both to prevent com-
plications and to detect them early.
●● MYTH #8: My doctor manages my dia-
betes, so I don’t have to concern myself.
●● FACT: Although your doctor is responsible
for your overall care, the daily management of
your diabetes, including going for follow-up
consultations and regular laboratory testing
is up to you.
●● MYTH #9: Most people who have diabetes
eventually lose their feet.
●● FACT: The chances of losing a foot are in-
finitesimal if one takes good care of their feet,
and keeps their diabetes in check.

Comment on this at
Irene.Saha@timesgroup.com

Unravelling Diabetes

A CHECK ON TIME CAN MAKE A LOT OF DIFFERENCE

The truth is that it is
ultimately going to
emerge as a lifeline 
for millions in 
the northern region 
of the state

The lone handmade paper
unit of Mayurbhanj set up
in the 80s, which has been

closed for decades now, may be
reopened as demanded by the lo-
cals. “This only hand made pa-
per unit of the district situated
in Dantiamuhan panchayat un-
der Betnoti block, NH wayside in
around 10 acres earlier produced
papers on hand rolled basis by
using locally available re-
sources,” said Chaitan Behera of the
locality. Colour, craft and drawing pa-
pers, cartoon boards from fodder,
grass ,dry leaves, bamboos, barks
available in plenty in this region. The
hand made paper unit ran successful-
ly for few years under the supervision
of block industrial promotion officer
of Betnoti block which was finally
closed in 1994. IPO Manoranjan Patra
said, “The unit was closed down due
to funds. Work pressure in blocks pre-
vented authorities from taking steps
in this regard.” So it remained de-
funct over these decades. But now, it

has been learnt from block source
that a DPR has been placed before the
Zilla Parishad to release necessary
funds to make it operational. “But it
has remained stuck so far,” rued Sri-
nath Senapati, a former Zilla
Parishad candidate of nearby Chitra-
da. Local youths now have hope that
this lone panchayat run handrolled
paper unit will soon roll out work for
them with the active submission of
reopening demanded before the
MSME Union minister Pratap Sadan-
gi who hails from nearby area with
his constituency upto Dantiamuhan.

Handmade Paper Unit

PROJECT HEAD OFFICE AT LAXMIPOSI 

SLUICE GATES OF SUBARNAREKHA PROJECT AT DEVENDRAPUR PH
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