FÖRVALTARBERÄTTELSE

K 7198-12

Konkursgäldenär:

Gävleborgs Kyl och Fryshus AB
556041-4111
c/o Panaxia Security AB
Linta Gårdsväg 5
168 74 Bromma

Styrelse:

Monica Hallin Gustafsson
Huddungegränd 23
194 55 Upplands Väsby
Göran Lundmark
Viktor Sjöströms väg 9, Igh 1403
169 40 Solna
Stefan Rydholm
Magasinvägen 13
647 35 Mariefred

Bouppgivare:

styrelsen

Dag för ansökan:
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Edgångssammantré
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Konkursdomstol:

Gävle tingsrätt
Box 1194
801 36 Gävle

Konkurssökande:

egen ansökan

Ko n ku rsfö rva Ita re:

Advokat Lars-Henrik Andersson
Advokatfirman Lindahl
Box 1065, 101 39 Stockholm

Tillsynsmyndighet:

Kronofogdemyndigheten i Stockholms län
Konkurstillsynsenheten
106 65 Stockholm

Aktiekapital:

1 500 000 kr

Aktieägare:

Panaxia AB (publ.), 100 %

Revisor:

Sten Olof Anders Håkansson, 600721-8214
c/o PricewaterhouseCoopers AB, 113 97
Stockholm.

Bokföring:

Omhändertaget bokföringsmaterial finns hos
Grant Thornton, Sveavägen 20, Box 7623,
103 94 Stockholm, bilaga 1.

A d v o k a t f i r m a n L i n d a h l KB Box 1065, 101 39 Stockholm. Mäster Samuelsgatan 20, tel 08 527 70 800, fax 08 667 73 80, www.lindahl.se

INLEDANDE KOMMENTAR
Vid konkursutbrottet var Bolaget ett helägt dotterbolag till Panaxia AB (publ.), 556696-0687,
("Moderbolaget"). Moderbolaget ägde även som ägare till samtliga aktier i följande bolag,
Panaxia Kontantservice AB, 556686-0325, ("Kontantservice"),
PanAlarm AB, 556620-4144, ("PanAlarm"), och
Panaxia Security AB, 556466-3333, ("Security"),
Gävleborgs Kyl och Fryshus AB, 556041-4111 ("Bolaget")

vilka gemensamt med Bolaget utgjorde dotterbolag ("Dotterbolagen") till Moderbolaget. Vid
tidpunkten utgjordes Panaxiakoncernen av Moderbolaget tillsammans med Dotterbolagen
("Koncernen").

Övriga bolag i Koncernen, inklusive Moderbolaget, försattes efter egen ansökan i konkurs
efter beslut av Solna tingsrätt den 5 september 2012, varvid undertecknande Lars-Henrik
Andersson förordnades som förvaltare och undertecknande.

Koncernens konkurser har innefattat en stor mängd komplexa och juridiskt komplicerade
spörsmål. Konkursförvaltningens arbete och resultat i dess helhet avhandlas dock inte i
denna förvaltarberättelse som enligt 7 kap. 15 § konkurslagen ska innehålla följande.

En beskrivning av boets tillstånd;
En beskrivning av orsakerna till och tidpunkten för obeståndet, såvitt kunnat utrönas;
En översikt över tillgångar och skulder av olika slag;
Uppgift om det förekommit något sådant förhållande som kan föranleda återvinning
till konkursboet;
Uppgift om det finns skälig anledning att anta att någon enligt bestämmelserna i
aktiebolagslagen är skyldig att återbära olaglig värdeöverföring;
Uppgift om det finns skälig anledning att anta att någon enligt bestämmelserna i
aktiebolagslagen är skyldig att utge skadestånd;
Uppgift om vid vilken tidpunkt skyldighet enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen att
upprätta kontrollbalansräkning kan antas inträtt, om denna tidpunkt kan utrönas, och
Uppgift

om

vilket

bokföringssystem

som

gäldenären

har tillämpat

och

hur

bokföringsskyldigheten har fullgjorts.

Ovanstående uppgifter redovisas i separata kapitel. Den verksamhet som har bedrivits i de
olika bolagen inom Koncernen, Bolaget undantaget, och flera av de frågor som ska beröras i
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förvaltarberättelserna för de olika bolagen inom Koncernen är till viss del gemensamma.
Dessa delar har i huvudsak tagits upp i den förvaltarberättelse som avser Moderbolaget och
endast de delar som specifikt avser Dotterbolagen har berörts i förvaltarberättelserna för
respektive Dotterbolag. För att läsaren ska få en komplett bild av Koncernen bör läsaren
således först läsa förvaltarberättelsen för Moderbolaget.

ÖVERSIKT ÖVER TILLGÅNGAR OCH S K U L D E R
Av konkursbouppteckningen framgår i huvudsak följande.
SAMMANSTÄLLNING
Tillgångar

40,-

Summa tillgångar

40,-

Summa skulder
Överskott i boet

40,=

Till ovanstående anmärkes att styrelsen vid edgångssammanträde den 15 oktober 2012 har
beedigat konkursbouppteckningens riktighet, se bilaga 2.
ALLMÄN BESKRIVNING AV B O L A G E T
Bolaget har registrerats hos Bolagsverket den 22 juni 1942. Den senaste bolagsordningen antogs den 22 november 2007. Enligt bolagsordningen ska Bolagets
verksamhet bestå av att bedriva kyl- och frysverksamhet, äga och förvalta fastigheter
och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget köptes av Moderbolaget den 5 februari 2007 och har sedan dess verkat som
ett helägt dotterbolag. Även efter förvärvet bedrevs Bolagets verksamhet i enlighet
med bolagsordningen. Verksamheten bedrevs från den av Bolaget ägda fastigheten
Kungsbäck 2:9 i Gävle kommun.

Under 2008 sålde Bolaget fastigheten Kungsbäck 2:9 med tillhörande logistikterminal
till Gävle kommun. Försäljningen villkorades med att Bolaget skulle upprätta en ny
logistikterminal och fortsätta att bedriva verksamhet inom kommunen. Under 2009
förvärvade Bolaget tomtmark i Gävle kommun. I januari 2010 färdigställdes Bolagets
logistikterminal på den nyförvärvade tomtmarken. Bolaget sålde därefter tomtmarken
för 16,7 mkr till Fast Partner AB. Kommunen övertog fastigheten i februari 2010 och
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet sedan dess.
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Bolaget försattes i konkurs av Gävle tingsrätt den 6 september 2012 efter egen
ansökan.

För

att

kunna

hantera

Koncernens

konkurser

tillsammans

kom

konkurshandläggningen av Bolagets konkurs att flyttas till Solna tingsrätt under
hösten 2012.
OBESTÅNDSTIDPUNKTEN SAMT O R S A K E R N A TILL OBESTÅNDET
Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder
allteftersom de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.
En gäldenär kan alltså vara likvid på kort sikt men ändå insolvent på längre sikt och
tvärtom. För att bedöma tidpunkten för obeståndet måste därför hela gäldenärens
ekonomiska situation bedömas. En obeståndsprövning består således i en allmän
bedömning av gäldenärens förmögenhetsställning och förutsättningar att genom att
realisera tillgångar kunna anskaffa erforderliga medel för att kunna betala sina
skulder i rätt tid. Hänsyn måste även tas till gäldenärens intjänandeförmåga och
tillgängliga krediter.

Bolaget bedöms inte ha varit på obestånd innan konkurstidpunkten. Efter att Bolaget
avyttrat sina fastighetsinnehav har Bolaget inte haft några skulder. Konkursansökan
inlämnades med anledning av Moderbolagets konkurs.
BOKFÖRING
Bolagets

räkenskapsår

motsvarade

kalenderåret

och

den

senast

ingivna

årsredovisningen avser räkenskapsåret 2011, bilaga 3. Sten Håkansson, verksam vid
PwC har varit registrerad revisor för Bolaget sedan den 1 juni 2010.
Bolagets bokföring har utförts av en koncerngemensam ekonomiavdelning vars
personal varit anställd av Moderbolaget. Redovisningssystemet som har använts är
Visma Compact. Vidare har Koncernen använt ett antal integrerade sidosystem för
bland annat kund- och leverantörsreskontra.
ÅTERVINNING
Enligt bestämmelserna i 7 kap. 15 § konkurslagen ska förvaltarberättelsen innehålla
uppgift om det förekommit något sådant förhållande som kan föranleda återvinning till
konkursboet.

Vid

konkursförvaltningens

granskning

av

Bolaget

har

återvinningsbara transaktioner påträffats. Fristdag är den 6 september 2012.

inga

AKTIEBOLAGSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Kontrollbalansräkning
I samband med att Bolaget avyttrade samtliga anläggningstillgångar under 2010
reglerade Bolaget sina skulder till externa borgenärer. Vinsten som uppstod då
Bolaget sålde fastigheten i Gävle användes för att lämna ett koncernbidrag till
Moderbolaget på ca 2,3 miljoner kr inklusive skatter.

I samband med att verksamheten lades ned lånade Bolaget ut ca 2 miljoner kr Bolagets resterande likvida medel - till Moderbolaget. Bolagets egna kapital blev
därmed avhängigt Moderbolagets förmåga att reglera sin skuld. Förutsatt att Bolagets
styrelse har saknat skäl att anta att Moderbolaget inte skulle kunna reglera sin skuld
har reglerna i 25 kap. § 13 aktiebolagslagen följts.

Bolagets finanser har under de senaste tre räkenskapsåren inte understigit den
kritiska gränsen för när en kontrollbalansräkning ska upprättas enligt 25 kap. § 13
aktiebolagslagen. Någon kontrollbalansräkning har inte heller upprättats.
Olovlig vinstutdelning
Utöver det koncernbidrag som lämnades till Moderbolaget under 2010, har Bolaget
inga skulder. Vid bedömningen av om det förelegat någon olovlig vinstutdelning har
försiktighetsregeln har beaktats, men inga utdelningar har skett under de senaste tre
åren. Mot bakgrund av detta föreligger ingen misstanke om olovlig vinstutdelning.
Skadeståndsansvar
Enligt 7 kap. 15 § konkurslagen ska förvaltarberättelsen innehålla uppgift om det finns
skälig anledning att anta att någon enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen är
skyldig att utge skadestånd eller återbära olaglig värdeöverföring.
Reglerna om skadestånd återfinns i 29 kap. aktiebolagslagen och stadgar bland
annat att en stiftare, styrelseledamot, revisor eller verkställande direktör som när han
eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget,
aktieägare

eller

årsredovisningslagen,

annan
lagen

genom
om

överträdelse

handel

med

av

finansiella

aktiebolagslagen,
instrument

eller

prospektförordningen ska ersätta skadan. Samma regler gäller för aktieägare som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet medverkar till sådan överträdelse. Av 17 kap.
aktiebolagslagen följer att mottagare av olagliga värdeöverföringar är skyldiga att
återbära dessa och, för det fall det uppkommer någon brist vid en sådan återbäring,
de personer som medverkat till eller verkställandet av beslutet om värdeöverföringen

är ansvariga för bristen. Detsamma gäller de personer som medverkat till beslut om,
upprättandet eller fasställandet av en oriktig balansräkning som legat till grund för
beslutet om värdeöverföring.

Såvitt avser den skada som tillfogats Koncernens borgenärer till följd av de
ackumulerade underskotten inom kontantverksamheten kan konstateras att inget av
Koncernens bolag lidit någon skada med anledning därav. Av detta följer att
konkursbona är förhindrade att rikta skadeståndsanspråk mot de personer som kan
hållas ansvariga för hanteringen av kundernas medel. Istället ankommer det på varje
enskild borgenär att driva sådan talan.
Stockholm den 5 juni 2013
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Verifikationsserie A

2008

Årsbokslut

2008

Verifikationsserie B - H

2008

Kontoutdrag
Grundbok 07-05-01-07-12-31

2007

Skatteverket, övrig information
Verifikationer & leverantörsfakturor

2007

Bokslutspärm 07-05-01 -07-12-31

2007

Utställda kundfakturor & leverantörsbetalningar

2006

Relationshandlingar
Diverse avtal
Bolagshandlingar
Räkenskapsår 05/06
Bokslutspärm 2007-05-01-2007-12-31

2007

Skattepärm
Verifikationer Serie A 2009

2009

Lev.fakturor 2009

2009

Verfikationer Serie B - H 2009

2009

Årsbokslut Jan-Sept 2009

2009

Årsbokslut 2009

2009

Årsbokslut 2010

2010

Lev.fakturor 2010

2010

Avstämningar, Kontoutdrag, Bank & Övrigt bank
Kundfakturor från 2008

2008

Verifikationer Serie A - H 2010

2010

Sid 1 (3)
SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL
2012-10-15
Edgångssammanträde i
Solna

Aktbilaga 20
Mål nr
K 7198-12

Tid: 14.21 - 14.29
RÄTTEN

Rådmannen Sofia Jungstedt
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Jenny Dahlkvist
PARTER
Gäldenär

Gävleborg Kyl och Fryshus AB, 556041-4111
c/o Panaxia Security AB
Linta Gårdsväg 5
168 74 Bromma
Närvarande genom ställföreträdare
Styrelseledamot: Monica Hallin Gustafsson
Huddungegränd 23
194 55 Upplands Väsby
Personligen närvarande
Styrelseledamot: Göran Lundmark
Viktor Sjöströms Väg 9, lgh 1403
169 40 Solna
Personligen närvarande
Styrelseledamot: Stefan Rydholm
Magasinsvägen 13
647 35 Mariefred
Personligen närvarande
Ö V R I G A (närvarande om inte annat anges)
Konkursförvaltare

Lars-Henrik Andersson
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1065
101 39 Stockholm
Närvarande, biträds av Theodor Hanson och Karl Björlin

Dofcld 494646
Postadress
Box 1356
171 26 Solna

Besöksadress
Sundbybergsvägen 5

Telefon
Telefax
08-561 658 00
08-83 50 66
E-post: sobaa.tingsratt@dom.se
www.Somatingsrattdomstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00

SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL
2012-10-15

Sid 2
K 7198-12

Medförvaltare
Mikael Kubu
c/o Ackordcentralen
Strandvägen 35
114 35 Stocldiolm
Inte närvarande
Tillsynsmyndighet
Tillsynsmyndigheten
KFM i Stockholm
106 65 STOCKHOLM
Närvarande genom Bjarne Löf och Carolina Karlsson
SAKEN
Konkurs; nu fråga om edgångssammanträde
Det antecknas att Monica Hallin Gustafsson, Göran Lundmark och Stefan Rydholm
har tagit del av bouppteckningen.
Göran Lundmark gör följande tillägg till bouppteckningen. Gävleborgs Kyl och
Fryshus AB har en fordran riktad mot moderbolaget Panaxia AB (publ.) som
motsvaras av det egna kapitalet.
Förvaltaren gör följande tillägg till boupptechiingen. Stefan Rydholm utgör också
styrelse.
Ordföranden läser upp vad som antecknats i protokollet avseende gjorda tillägg till
bouppteckmngen. De närvarande har ingen erinran mot vad som antecknats i
protokollet.
Ordföranden erinrar om .bouppteckningsedens vikt och betydelse samt det straffansvar
som kan följa enligt bl.a. 11 kap. 1 § brottsbalken vid lämnande av oriktiga uppgifter.
Monica Hallin Gustafsson bekräftar att bouppteckningen - med de tillägg som har
gjorts - är riktig och avlägger i konkurslagen föreskriven bouppteckningsed.

SOLNA TINGSRÄTT
Avdelning 1

PROTOKOLL

Sid 3
K 7198-12

2012-10-15

Göran Lundmark bekräftar att bouppteckiiingen - med de tillägg som har gjorts - är
riktig och avlägger i konkurslagen föreskriven bouppteclcningsed.
Stefan Rydholm bekräftar att bouppteckningen - med de tillägg som har gjorts - är
riktig och avlägger i konkurslagen föreskriven bouppteckningsed.
Förvaltaren uppger att någon utdelning inte kan påräknas i konkursen och att - såvitt
känt - ingen tillståndspliktig verksamhet har bedrivits av konkurs gäldenären samt att
ed inte påkallas med någon ytterligare person.
Saimnanträdet förklaras avslutat.

Som ovan

Inkom Bolagsverket

Linta Gårdsväg 5
168 74 Brorama

201/ -05- 0 1

Årsredovisning
fdr

Gävleborgs Kyl och Fryshus AB
556041-4111

Räkenskapsåret

2011

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer
med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2012-04-19. Årsstämman
beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Stockholm 2012-04-20

Björn Wallin

Gävleborgs Kyl och Fryshus AB
Linta Gårdsväg 5
168 74 Bromma

Årsredovisning
för

Gävleborgs Kyl och Fryshus
556041-4111

Räkenskapsåret

2011

1(8)

Gävleborgs Kyl och Fiyshus AB
Org.ru-556041-4111
CN
l-H

O

Styrelsen och verkställande direktören för Gävleborgs Kyl och Fiyshus AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

r—H

cn

o
l-H

Förvaltningsberättelse

O

Bolaget har inte haft någon verksainliet under 2011, inte haft några anställda eller gjort några
investeringar. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Panaxia AB (publ), 556696-0687.

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2011
0
-1
0
100

2010
315
2 334
86
93

2009
2 390
0
13 636
15

2008
2 362
-511
14 320
14

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

448 273
-948
447 325

447 325

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansrälaiing med
tilläggsupplysningar.

2007
1 585
1
13 855
11
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Gävleborgs K y l och Fiyshus AB
Org.nr 556041-4111

2011-01-01
-2011-12-31

2010-01-01
-2010-12-31

1

0
0

314 633
2 469 539
2 784 172

2,3

0
0

-396 581
2 387 591

Resultat efter finansiella poster

14
-962
-948
-948

0
-53 992
-53 992
2 333 599

Resultat före skatt

-948

2 333 599

0
-948

-620 879
1 712 720

Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

in

O
O

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och lilcnande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Gävleborgs K y l och Fiyshus AB
Org.nr 556041-4111
ro
•/I

Balansräkning
in
o

CN

Not

2011-12-31

2010-12-31

TILLGÅNGAR

O

CN

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

1 977 286
39
1 977 325

2 032 179
86 435
2 118 614

Summa omsättningstillgångar

1 977 325

2 118 614

SUMMA TILLGÅNGAR

1 977 325

2118 614

Gävleborgs Kyl och Fiyshus AB
Org.nr 556041-4111

4(8)

io

™

Balansräkning

10
o
<N

E G E T KAPITAL OCH SKULDER

i—1

O
^

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (3 000 aktier)
Reservfond

N o t

2011-12-31

2010-12-31

8

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

1 500 000
30 000
1 530 000

1 500 000
30 000
1 530 000

448 273
-948
447 325

-1 264 447
1 712 720
448 273

1977 325

1978 273

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9

SUMMA E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R

0
0
0
0

62
38
38
140

771
785
785
341

1977 325

2118 614

Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar

300 000
0
300 000

300 000
0
300 000

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Ställda säkerheter
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För egna skulder och avsättningar

5(8)

Gävleborgs Kyl och Fiyshus AB
Org.nr 556041-4111
IT)
LO

CN
o
in
o
CN
o
CN

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
A l l m ä n n a upplysningar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för
mindre företag.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget far ersättning i likvida medel
direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avslaivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttj andeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader
Inventarier och verktyg

3%
10-20 %

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Noter
Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Under året uppgick försäljning till övriga bolag inom Panaxiakoncernen till 0 kronor (298.633 kronor).

o

2011

2010

0
0
o

314 633
0
314 633

CN
Nettoomsättningen
Hyresintäkter
Nettoomsättning övrigt

Not 2 Leasingavtal
Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 0 kronor (10.195 kronor).

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granslcning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
2011

2010

0
0

1 400
1400

2011

2010

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Förs älj ni ngar/u tränger ingår
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0
o
c

17 205 784
0
-17 205 784
0

Ingående avslaivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

G

-4 281 851
4 281 851
0

PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag

Not 4 Byggnader och mark

0

0
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

:

Q
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Org.nr 556041-4111

7 (8)

l>

in
CN
^

—
t H

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2011

O

2010

m
^
3

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0
0

162 951
-162951
0

Ingående avskrivnmgar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avslaivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
0
0
0
0

-143261
143 261
0
0
0

Utgående redovisat värde

0

0

2011

2010

Not 6 Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Skatteffekt på koncernbidrag
Skatteeffekt på koncernbidrag

0
0
0
0
C

7 300
0
0
613 579
620 879

2011-12-31

2010-12-31

0
39
1 977 286
0
1 977 325

70917
0
2 032 179
15518
2 118 614

Not 7 Övriga fordringar

Skattefordran avseende aktuell skatt
Skattekonto
Fordran på koncernbolag
Moms

Not 8 Förändring av eget kapital
Antal aktier: 3 000 st med kvotvärde 500

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
1 500 000

1500 000

Reservfond
30 000

30 000

Balanserat
resultat
-1 264 447

Årets
resultat
1 712 720

1 712 720

-1 712 720
-948
-948

448 273

$01

Gävleborgs K y l och Fryshus AB
Org.ru- 556041-4111
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Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

O

2011-12-31

2010-12-31

0
0
0
0

0
38 785
0
38 785

2011-12-31

2010-12-31

300 000
300 000

300 000
300 000

in

CN
CN
<—
CN
1

Upplupna utgiftsräntor
Upplupen fastighetsskatt
Upplupna kostnader

Not 10 Ställda säkerheter

För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckning

Bolaget har inga skulder till la-editinstitut per 2011-12-31.

Stockholm 2012-03-22

%m

ILVUCZL

Carolina Damos
Ordförande

Göran Lundmark
Ledamot

Stefan^Rydhofm
Ledamot

Thomas Gravius
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-28

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gävleborgs Kyl och
Fryshus AB,
org.nr 556041-4111
Rapport om årsredovisningen
Vi liar reviderat årsredovisningen för Gävleborgs Kyl och
Fryshus AB för räkenskapsåret 2011.

Styrelsens och verkställande
för
årsredovisningen

direktörens

ansvar

Det är styrelsen och verkställande direlctören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direlctören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Revisorns

ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta
för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräcidiga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
föiTaltning för Gävleborgs Kyl oeh Fryshus AB för
räkenskapsåret 2011.

Styrelsens och verkställande

Revisorns

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

ansvar

ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsslcyldig mot bolaget. Vi har även granslcat om någon
styrelseledamot eller verkställande direlctören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräcidiga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Stocldiolm den 28 mars 2gxa

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Gävleborgs Kyl och Fiyshus ABs
finansiella ställning per den 31 december 2011 oeh av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

direktörens

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för föi-valtningen
enligt aktiebolagslagen.

Auktoriserad revisor

Protokoll fört vid årsstämma i Gävleborgs Kyl- och Fryshus AB
556041-4111

Datum:

2012-04-19

Plats:

Linta Gårdsväg 5, Bromma

Ärenden

1. Stämmans öppnande
På anmodan från stämman öppnade Björn Wallin stämman.
2. Val av ordförande vid stämman
Bjöm Wallin valdes att leda stämman.
3. Val av protokollförare vid stämman
Till protokollförare vid stämman utsågs Göran Lundmark.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt nedan.
3.000 aktier ägda av Panaxia AB (publ). Bolaget företräds av Bjöm Wallin.
Förteckningen som upptar alla aktieägare beslöts godkännas som röstlängd.
5. Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Eftersom samtliga aktier i bolaget var representerade på stämman konstaterades att
stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av justeringsman
Beslöts att utse Stefan Rydholm att tillsammans med mötesordföranden justera
stämmoprotokollet.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Verkställande direktörenframladeårsredovisningen för 2011, bilaga 1, och den av vald
revisor upprättade revisionsberättelsen, bilaga 2.
9. Beslut om fastställelse av resultaträlaiing och balansrälaiing
Beslöts att fastställa resultaträlaiing och balansräkning enligtframlagdaårsredovisning.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
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Noterades att till stärnmans förfogande står SEK 447 325 i disponibla vinstmedel.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att detta belopp överförs i ny räkning.
Förslaget tillstyrks av revisorn.
Beslöts att disponera tillgängliga vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
I enlighet med framlagd revisionsberättelse beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2011.

CN

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av stämman
Enligt bolagsordningen skall bolagets styrelse bestå av 2-7 personer med högst 3
suppleanter. Beslöts att styrelsen skall bestå av 3 personer.
13. Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna
Beslöts att något styrelsearvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter.
14. Fastställande av arvode till de av stämman valda revisorerna
Beslöts att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.
15. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
Beslöts att för tiden intill nästa årsstämma till styrelsens ledamöter välja Bjöm Wallin,
Göran Lundmark och Stefan Rydholm. Till styrelseordförande utsågs Bjöm Wallin.
16. Stämmans avslutande
Mötesordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga varefter stämman
avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

