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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Sweden Water Research (SWR) är ett samarbete mellan 
NSVA, Sydvatten och VA SYD.  

Samarbetets inriktning avser forskning, utveckling och 
innovation för framtidens hållbara vattenanvändning och 
syftar till att samla FoU-resurserna i ett gemensamt ägt 
bolag. 

Inom ramen för det gemensamt ägda bolagets 
verksamhet bedrivs nationellt ledande tillämpad 
forskning, utveckling och innovation där ägarbolagens 
nytta är i fokus.  

Avsikten är att samarbetet ska ge ökade möjligheter att 
tillsammans lösa stora framtida utmaningar genom och 
att gemensamt angripa större och mer komplexa problem 
än vad respektive ägarbolag har kunnat göra var för sig 
och även att söka och erhålla externa forskningsmedel. 
Samarbetet ökar också möjligheten till internationella 
kontaktytor inom forskningsområdet och kunskapsutbyte 
inom och utanför Sveriges gränser. Ägarbolagens insats i 
verksamheten ger avkastning i form av kostnadseffektiva 
lösningar som de själva har nytta av och som gagnar 
invånarna i medlemskommunerna. 

Bolaget i korthet vid utgången av 2020 
• Sweden Water Research bildades 2013. 
• Ägarbolagen avsätter årligen minst 1 % av sin omsättning till bolaget.  
• Bolaget har sitt säte på IDEON i Lund. 
• Grunden för bolagets verksamhet är olika projekt avseende forskning, utveckling och 

innovation. 
• Vetenskapligt samarbete sker med flera universitet och högskolor men även med privata 

företag. 
• Projekten har en tyngdpunkt i naturvetenskap och teknik men även andra vetenskapliga 

inriktningar finns företrädda. 
• Bolaget har 15 anställa varav 8 är industridoktorander som är direkt anställda vid bolaget och 

ytterligare 3 doktorander är anställda vid våra ägarbolag. Totalt är 21 doktorander knutna till 
verksamheten varav merparten återfinns vid Lunds universitet. 

Bolagets fortsatta strategiska inriktning 
Under 2020 har arbetet med att utveckla bolaget strategiska och operativa förmåga i relation till 
ägarbolagens alltmer komplexa utmaningar fortsatt och vid styrelsemötet 2020-05-27 beslutades nya 
mål och följande generella inriktning för bolaget: 

• Bolaget ska fokusera på att lösa utmaningar relaterade till vattenkvalitet, digital 
transformation och cirkulär ekonomi 

• Bolaget ska arbeta projektbaserat med forskning, utveckling och innovation i öppna nätverk 
och samarbeten där våra utmaningar har brutits ned inom målsatta fokusområden som kan 
spänna över flera vattentjänster och över såväl pågående som avslutade projekt.  

• FoU-arbetet drivs som nätverk där våra ägarbolag aktivt medverka 

  

Henrik Aspegren, VD för Sweden Water Research 
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Under perioden fram till och med 2023 kommer Sweden Water Research att arbeta utifrån tre 
strategiska mål och fokusera på tillämpbara resultat inom åtta fokusområden där det är möjligt att 
utvärdera resultaten, vilket sker löpande i dialog med ägare och styrelse. 

De strategiska målen beslutades av styrelsen den 2020-05-27 och tillhörande operativa mål nedbrutna 
avseende år 2021 beslutades av VD den 2020-12-01. 

Ägarna beslutade om ett reviderat aktieägardirektiv utifrån bolagets nya strategiska inriktning.  

 

 

 

Väsentliga händelser under året 
Pandemin har präglat året. Verksamheten har detta till trots fortsatt att utvecklats positivt med växande 
personalstyrka, nya projekt och intressanta engagemang. Pandemins effekter förefaller fortsatt bli 
kännbar även under första halvåret 2021: 

Kortsiktiga effekter är exempelvis att: 

• Interregprojektet FanpLESStic-sea med parter från åtta länder runt Östersjön förlängdes med 
sex månader bland annat till följd av att laborativ verksamhet inte har varit möjlig att 
genomföra i många av de länder där projektet genomförs. 

• Samtliga vetenskapliga konferenser och möten som skulle genomförts efter februari 2020 eller 
början på 2021 är inställda, framflyttade eller har genomförts digitalt. 

• Utgångspunkten för personalen är hemarbete, eller där så inte är möjligt, från eget kontor på 
SWR eller kontor på universitetet. 

Bedömning av långsiktiga effekter: 

• Samhörighet och idégenerering påverkas negativt av frånvaron av fysiska möten och 
sammankomster och detta får i sin tur konsekvenser för det långsiktiga arbetet med att initiera 
nya FoU- och innovationsprojekt eller andra samarbeten. 

 

 
 

Åtta målsatta fokusområden som fångar in spännvidden i Sweden Water Researchs arbete. 
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Några av våra projekt 2020 

Avslutade projekt  
• Bonus-projektet Cleanwater med koordinator vid Aarhus Universitet i Danmark 

avslutades under 2020 och formellt återstår nu godkännande av slutrapport. 

Uppstartade projekt 

• REsilient WAter Innovation for Smart Water Economy (REWAISE) är ett femårigt 
projekt med finansiering från EUs forsknings- och innovationsplattform Horizon 2020 på 
totalt 18,3 M€ varav den svenska delen är på 2,8 M€. Projektet kommer bland annat att visa 
hur regnvatten kan utnyttjas på ett smart sätt på lokal nivå för att bidra till en minskad 
dricksvattenförbrukning i bland annat Sege park i Malmö och Brunnshög i Lund.  

• Creating a sustainable future for preparation of drinking water, using slow sand 
filters. Långsamfilter har använts i hundratals år för säker dricksvattenproduktion. I detta 
projekt kommer resultat från DNA-baserade metoder och rutinmässiga vattenkvalitetsanalyser 
att integreras i en matematisk modell som kommer att användas för olika tester och 
extrapoleringar med syfte att optimera nuvarande drift. 

• Future City Water är ett digitaliseringsprojekt med finansiering från Vinnova. Projektet 
utvecklar algoritmer och databearbetningsverktyg som med hjälp av bland annat smarta 
vattenmätare i fastigheter och öppna data skapar den smarta staden och det resurssnåla 
vattenledningsnätet. Nätet styrs då automatiskt för optimering av resursanvändning, samt 
minimering av läckage. Slutanvändare och medborgare kan aktivt påverka leverans och 
kostnad för sin vattenförbrukning. Dricksvattenledningsnätet är fullt integrerat i den smarta 
staden och möjliggör utveckling av helt nya tjänster till infrastrukturägare och slutanvändare. 
Projektet koordineras av DHI Sverige med personal från Sweden Water Research och 
ägarbolagen verksamma i projektgruppen.  

• Future City Flow steg 3 är ett digitaliseringsprojekt som beviljades 9,3 miljoner kronor i stöd 
från Vinnova. Future City Flow utvecklar ett beslutsstödsystem för spillvatteninfrastruktur som 
är applicerbart på små och stora städer i Sverige och internationellt. Det utgör ett effektivt 
verktyg för kortsiktig systemoptimering och långsiktigt förebyggande av störningar och 
kommer bland annat att använda nyutvecklad teknik för att mäta regn via radar för att mer 
adekvat beskriva regnbelastningen på våra anläggningar. DHI Sverige är projektkoordinator 
och personal från Sweden Water Research och ägarbolagen är verksamma i projektgruppen. 

• Mistra InfraMaint. Huvudsyftet är att utveckla förmågan till att ta fram bättre underlag för 
beslut om ledningsnätsförnyelse.  Projektet koordineras nationellt av RISE och Sweden Water 
Research koordinerar ägarbolagens åtaganden.   

• Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk. Projektet 
leds av RISE. Inom projektet ska en dynamisk processmodell (digital tvilling) utvecklas för 
Öresundsverket i Helsingborg som kan användas för optimering och styrning i realtid för 
avloppsreningsverk.  

• Urbana Bad 2020. Projektet leds av Sweden Water Research med vetenskaplig 
projektledning från Lunds universitet och aktiv medverkan från Helsingborgs stad, Malmö 
stad, NSVA och VA SYD. Projektet drivs och finansieras under perioden 2020–2022.  De 
senaste somrarna har det frekvent varit larm om kolibakterier i badvattnet längs våra stränder. 
Projektet ska belysa hur det egentligen står till med vårt badvatten och vilka stränder det är 
bäst att bada på utifrån badvattnets renlighet. Frågan om våra Va-anläggningar påverkar 
badvattenkvaliteten ingår också.   
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Konferenser och slutseminarier  
• IWA Sweden 2020 – Biofilm Systems in Municipal Wastewater Treatment. 

Sweden Water Research medverkade i arrangemanget av ett specialistslutseminarium den 
22–23 januari om biologiska biofilmsprocesser för avloppsvattenbehandling  

• Climate Change: Water, Responsibilities and Actions. Sweden Water Research 
medverkade i arrangemanget av ett seminarium den 29 januari om processen där 
klimatanpassning blir en del av samhällsplaneringen. 

• The Value in Wastewater — From Problem to Profit. Sweden Water Research var värd 
för WIN Waters första digitala möte som genomfördes den 7 maj och belyste ”Avloppsvatten 
som resurs – från problem till resursvatten”.  

• Slutseminarium BONUS Cleanwater. Sweden Water Research arrangerade och 
medverkade i projektets slutseminarium den 27 februari. Projektet har medverkat till 
utveckling av nya processer för nedbrytning av mikroförororeningar och läkemedel i 
avloppsvatten.  

• Kurs i urban dagvattenhantering. Under höstterminen medverkade Sweden Water 
Research i införandet och genomförandet av LTH:s första grundkurs om urban regn- och 
dagvattenhantering. Kursen behandlar hur befolkningstillväxt, förändrad markanvändning, 
klimatförändringar, hur föroreningar sprids med dagvatten och önskemål om att integrera 
vatten i boendemiljön ställer nya krav på hur dagvattensystem skall utformas på ett hållbart 
sätt, både vad gäller flöden och föroreningar. 

• Sweden Water Research-dagen. Den 27 november arrangerades årets Sweden Water 
Research-dag, precis som vanligt - fast ändå inte. Istället för nätverkande och mingel blev det 
istället den första helt digitala SWR-dagen. Mer än 380 tittare tog del av Sweden Water 
Researchs resa framåt - från start-up till scale-up.  

• Slutseminarium ELSA, Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk.  Den 3 
december genomfördes ett slutseminarium då projektet ELSA (Effektiv Luftning på Svenska 
Avloppsreningsverk) avrapporterades. 

• Ett fjärde reningssteg? Den 15 december medverkade Sweden Water Research i 
arrangemanget av ett seminarium om rening från organiska mikroföroreningar från 
avloppsvatten inom projektet Less is More. 

 

 

 

Sweden Water Research-dagen arrangerades digitalt den 27 november. 
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Disputationer 
• Den 27 mars försvarade doktorand Jing Li sin avhandling "Managing Eutrophic Waters in 

Artificial Recharge Plants - Cyanotoxin risk in Swedish freshwaters” 
• Den 30 november försvarade doktorand Emma Fältström sin lic. avhandling ”Towards the 

Control of Microplastic Pollution in Urban Waters” (Emma fortsätter sina doktorandstudier till 
doktorsexamen) 

• Den 4 december disputerade Kristjan Pullerits med sin avhandling “Impact of Drinking Water 
Treatment and Pipe Biofilms on Bacterial Dynamics in the Distribution System” 

• Den 18 December disputerade Kristofer Hägg med sin avhandling “Modern  Artificial Recharge 
Plants – Combining chemical flocculation with aquifer recharge”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete under 2021 
Under 2021 kommer arbetet med att konsolidera bolagets strategiska och operativa förmåga att 
fortsätta.  

Uppbyggnaden av strategiska samarbeten kring de labs och testbäddar som nu växer fram inom ramen 
för våra ägarbolags verksamhet kommer utökas. Som del av detta pågår också uppbyggnaden av ett 
samarbete om uppbyggnaden av ett Living lab inom Greater Copenhagen där vattentjänstbolagen och 
kommuner på bägge sidor av sundet medverkar.  

Bolaget kommer under 2021 synliggöra och utveckla det omfattande samarbetet med Lunds Tekniska 
Högskola (LTH) och ett möte mellan bolaget och LTHs ledning är inplanerat under året.  

Planerade större evenemang under 2021 
• Sweden Water Research-dagen Sista fredagen i november arrangerar vi enligt tradition 

vår forskningskonferens. 
• Tre av Sweden Water Researchs doktorander avser att disputera under 2021; Ruben 

Juarez (lic), Maja Ekblad och Shifteh Mobini. 

Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid fem tillfällen 11 mars, 27 maj, 3 juni,  
21 september och 11 december. 

Styrelsen har sedan årsstämman 13 juni följande sammansättning: Magdalena Beck, VA SYD (ordf.), 
Jonas Jacobsson Gjörtler, NSVA (vice ordf.), Ilmar Reepalu, Sydvatten, Johan Andersson, Sydvatten, 
Nils Holmqvist, VA SYD, och Björn Persson, NSVA. 

Jing Li, Emma, Fältström, Kristjan Pullerits och Kristofer Hägg 
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Förslag till vinstdisposition (kr)

Styrelsen och verkställande direktören förslår att
fritt eget kapital disponeras enligt följande:

Belopp
Balanserade vinstmedel 147 773
Årets resultat 1 912
Summa 149 685

Balanseras i ny räkning 149 685

Flerårsöversikt (tkr)
2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 21 938 24 480 24 541 19 646 15 648
Resultat efter finansiella poster 2 14 21 28 -23
Soliditet % 4,17 1,90 4,00 1,20 3,00

Förändring eget kapital (tkr)
2020 2019

Specifikation av bundet och fritt eget kapital:

Aktiekapital 51 51
Reservfond
Totalt bundet reget kapital 51 51

Balanserat resultat 148 147
Årets resultat 2 1
Totalt fritt eget kapital 150 148

Totalt eget kapital 201 199
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RESULTATRÄKNING  (tkr)

Not 2020 2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 21 938 24 480

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -13 864 -18 139
Personalkostnader 5 -8 050 -6 289

Röresleresultat 24 52

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatpost -5 -38

Resultat efter finansiella poster 19 14

Bokslutsdispositioner - -
Skatt på årets resultat -17 -13

Årets resultat 2 1
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BALANSRÄKNING  (tkr)

Not 2020 2019
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 615 5 967
Fordringar hos intresseföretag 0 2 027
Övriga kortfristiga fordringar 222 111
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 665 617

Kassa och bank 3 853 2 750

Summa omsättningstillgångar 5 355 11 472

SUMMA TILLGÅNGAR 5 355 11 472

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 51 51

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 148 147
Årets resultat 2 1

Summa eget kapital 201 199

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 17 17

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 170 8
Leverantörsskulder 2 036 1 056
Skuld till intresseföretag 564
Fakturerad ej upparbetad intäkt 3 1 440 3 408
Övriga kortfrisitiga skulder 151 1 097
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 776 5 687

Summa kortfristiga skulder 5 137 11 256

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 355 11 472
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NOTER  (tkr)

Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i tkr där annat ej anges. Belopp inom parentes anger föregående års 
värde.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisnings- och värderingsprinciperna överensstämmer med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2012:1) samt Årsredovisningsregler enligt K3. Företaget tillämpar K3 från 2015.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

INTÄKTSREDOVISNING
Projektredovisning
Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst 
har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i 
relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden 
mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i 
posten "Fakturerad ej upparbetad intäkt".

OFFENTLIGA BIDRAG
Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestation som krävs för 
att erhålla bidraget utförts. I de fall bidragen erhålls innan prestationen utförts, 
redovisas bidragen som skuld i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det 
verkliga värdet av vad företaget har erhållit eller kommer att erhålla.

Not 2 - Intäkternas fördelning 2020 2019
4 735 6 272
2 030 3 648

Intäkter från ägare
Övriga intäkter
Avräkning projekt 15 173 14 560
Nettoomsättning 21 938 24 480

Not 3 - Uppdrag med succesiv vinstavräkning 2020 2019
3 408 2 312

13 205 15 656
Ingående värden
Fakturerade kostnader
Upparbetade kostnader -15 173 -14 560
Fakturerade ej upparbetade kostnader 1 440 3 408
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Not 4 - Ersättning till revisorer 2020 2019
Ernst&Young AB
Revisionsuppdraget 69 59

Summa 69 59

Not 5 - Anställda och personalkostnader 2020 2019

Medelantalet anställda
Män 6 6
Kvinnor 6 5
Summa 12 11

Löner och andra ersättning
Styrelse och VD 966 492
Övriga anställda 4 778 4 004
Summa 5 744 4 496

Pensions- och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD 286 16
Pensionskostnader för övriga anställda 483 288
Sociala kostnader enligt lag och avtal 898 1020
Summa 1 667 1 324

Not 6 - Ställda säkerheter 2020 2019
Summa ställda säkerheter Inga Inga

Not 7 - Eventualförpliktelser 2020 2019
Summa eventualförpliktelser Inga Inga
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Sweden Water Research Aktiebolag, org.nr 556945-8945

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sweden Water 
Research Aktiebolag för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-
12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Sweden Water Research 
Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sweden Water 
Research Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt 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 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra 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 vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Sweden Water Research Aktiebolag för räkenskap-
såret 2020-01-01 - 2020-12-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sweden Water 
Research Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt 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 väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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. 

  2021  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi 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 räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Lund 24 mars 

Denna revisionsberättelse är underskriven digitalt

Ernst & Young AB 

Thomas Hallberg  
Auktoriserad revisor 



Till årsstämman i Sweden Water Research AB (org.nr 556945-8945) 

Granskningsrapport för år 2020 

Vi, av fullmäktige i Malmö kommun respektive Helsingborgs kommun utsedda 
lekmannarevisorer, har granskat Sweden Water Research AB:s verksamhet. 

Granskningen har utförts med stöd av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, 
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten, 
samt att bolaget har relevanta styrdokument och en tillräcklig intern kontroll. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av årsstämman 
fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för prövning och bedömning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Malmö den 24 mars 2021 
Denna rapport har signerats digitalt 

Åke Christiansson Åke Kronberg 
Lekmannarevisor  Lekmannarevisor 
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