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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i SEK
TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

25,000

SUMMA TILLGÅNGAR

25,000

Belopp i SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

Bundet eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

25,000
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Aktiekapital

25,000
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Totalt eget kapital
0

0

25,000
25,000

25,000
25,000
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Ingående eget kapital 2021-10-05
Transaktioner med ägare:
Insättning av aktiekapital
Utgående eget kapital 2021-12-31
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
Not

2021-10-05 – 2021-12-31

Resultat efter finansiella poster

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapitalet

0

Förändringar av rörelsekapitalet

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

0

Investeringsverksamheten

0
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Den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Insättning av aktiekapital

25,000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

25,000

Årets kassaflöde

25,000

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

25,000
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NOTER
Not 1 Allmän information
Bawat Water Technologies AB (publ), org nr 559338–6443, har sitt säte i Stockholm.
Den finansiella rapporten för räkenskapsåret 2021-10-05 - 2021-12-31 godkändes för publicering av
styrelsen och verkställande direktören för Bawat Water Technologies AB (publ) den 28 februari 2022.
Not 2 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer.
Likvida medel
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Likvida medel består enbart av disponibla tillgodohavanden hos banker.
Likvida medel värderas till upplupet anskaffningsvärde vilket i allt väsentligt motsvarar dess verkliga
värde då diskonteringseffekten inte är väsentlig.
Not 3 Medelantal anställda

Medelantal anställda
Summa

2021-10-05
2021-12-31
0
0

Not 4 Eget kapital
I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet. Aktiekapitalet består per den 2021-12-31
av 25 000 stamaktier med kvotvärde 1 kr.
Not 5 Händelser efter rapportperiodens slut
Bawat Water Technologies (publ) har genomgått förberedningar inför en kommande börsnotering.
Noteringen är planerad till Q1 2022. I februari 2022 blev bolaget aktieägare av samtliga aktier i det
danska bolaget Bawat A/S. Aktierna i Bawat A/S förvärvades genom ett aktiebyte av aktier i Bawat
Water Technologies AB (publ) till de tidigare aktieägarna i Bawat A/S.
Målet med noteringen är att samla in upp till 68 mSEK för ytterligare tillväxt och lönsamhet i Bawat
A/S. Noteringsprocessen stöds av befintliga och nya aktieägare med minst 12 mSEK.
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Den finansiella rapporten för räkenskapsåret 2021-10-05 - 2021-12-31 godkändes för
publicering av styrelsen och verkställande direktören för Bawat Water Technologies AB (publ)
den 28 februari 2022.

Stockholm 2022-02-28

_____________________
Marcus Hummer
CEO
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_____________________
Klaus Nyborg
Styrelseordförande
_____________________
Charlotte Vad

_____________________
Peter Valdemar Stokbro

_____________________
Thomas Synnestvedt Knudsen

Vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av digital signatur.
Öhrlings PricewaterHouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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[Revisionsberättelse]
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Rapport från oberoende revisor
Till styrelsen i Bawat Water Technologies AB (publ), org.nr 559338-6443

Rapport över den historiska finansiella informationen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av den historiska finansiella information för Bawat Water Technologies AB (publ) för
perioden 2021-10-05 – 2021-12-31.
Enligt vår uppfattning har den historiska finansiella information upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för perioden 2021-10-05 – 2021-12-31 enligt årsredovisningslagen och
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

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
bolaget 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 den historiska finansiella information
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och enligt RFR 2 Redovisning för juridiska
personer. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta historisk finansiell information som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av den historiska finansiella informationen 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
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida den historiska finansiella informationen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i den historiska finansiella informationen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
•

 Signerat

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i den historiska finansiella informationen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 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 oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
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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 omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten 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 verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av den historiska finansiella informationen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i den historiska finansiella informationen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om den historiska finansiella informationen. 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 den historiska finansiella
informationen, däribland upplysningarna, och om den historiska finansiella informationen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom bolaget för att göra ett uttalande avseende den historiska
finansiella informationen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av revisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

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.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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