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Fastställelseintyg
Undertecknad Ilkvldator Aktiebolaget VárIJus Intygar härmed dels att denna kopla av årsredovisningen
överensstämmer med originalet. dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2021Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdlsposltlon.
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Aktiebolaget Vârljus
5564854791

Förvaltningsberättelse
levidatorn för Aktlebolaget Vârljus, 556485-4791, med säte Stockholm, får
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 . 2020-12-31.
i

härmed avge

d

Allmänt

om verksamheten

Bolaget skall på samhällsnyttlg grund, för ägarkommunernas räkning. tillhandahålla stöd, råd behandling
och vård och därmed jämförbara tjänster. Iförsta hand för barn och unga. Bolaget bedrev verksamhet
fram till 1 april 2019. Därefter har bolaget inte bedrivit någon verksamhet.

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

BSIOPP I Tkr
2016-12-31

936
38 913

24 313
42 625

120 769
79 957

242 543
113 594

283 608
127 685

-9,8

-45,7

neg.

5,0

15,0

95,8

96,0

70,0

72,0

62,0

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning

Balansomslutnlng
Avkastning på eget kapital
Soliditet

%

%

Deflnltloner:av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
åtgärdervldtaglts' syfte att förbereda bolaget Inför Ilkvldatlonens avslutande.
Bolaget har avyttrat egendom och sagt upp avtal med leverantörer. hyresvärdar och andra avtalsparter
samt frånträtt samtliga Iokalhyresavtal. Bolaget har även granskat och analyserat obetalda kundfordrlngar
och den utsträckning det konstaterats att fordringarna varit korrekta har krav framställts och fordringarna
har betalats In.

Under året har fortsatta

I

I

Eget kapital
Fritt

Aktiekapital

5 000

Vid årets början

Reservfond
5 000

eget

kapital

30 916

Disposition enl ársstämmobeslut

-32 572

Utdelning

-3 651

Årets resultat

5 000

Vld årets slut

Förslag

till

5 000

-5

307

disposition av företagets vlnst eller förlust

LIkvldatorn föreslår att

frltt

eget

kapital,

kronor 5 307 511, disponeras enllgt följande:

Belopp_ i Tkr

Balanseras

I

ny räkning

Summa
Vad

beträffar resultat

tillhörande noter

och

ställning

i

övrigt hänvisas

till

efterföljande resultat- och balansräkning

-5

307

-5

307

med
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Resultaträkning
Belopp

i

Tkr

Nol

2020»01-01-

2020-12-31

936
074

Nettoomsättning

Övriga rörelselntäkter

1

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och

313

8 067

32 380

107

909
594

400
208
-37 447

-41

-725

-3

2

24'

2 010

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

2019-01 -01 2019-12-31

-1

Immateriella anläggningstillgångar

-2

-9

Nedskrivningar av omsättningstlllgángar

-136

utöver normala nedskrivningar

-85

Övriga rörelsekostnader
-3

Rörelseresultat

Resultat från flnanslella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
\

648

-

-1

263

-18 663

-3

-32

651

-18 695

Resultat efter finansiella poster

-3

Resultat före skatt

-3 651

-18

Årets resultat

-3 651

-18 695

695

Aktiebolaget Vårljus
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Balansräkning
Belopp

I

Not

Tkr

2020-12-31

2019-12-31

-

_

-

249

-

249

-

249

-

2 681
517
2 478
309

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter

Materiella anläggnlngstlllgángar
Inventarier, verktyg

och

3

Installationer

Summa anläggnlngstillgángar
Omsättningstlllgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

354
31 137

Aktuell skattefordran

1

.Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna lntäkter

Kassa och bank

_

-

32 491

5 985

6 422

36 499

Summa omsättningstlllgángar

38 913

SUMMA TILLGÅNGAR

38 913

4,

V

42 484

42 733
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Balansräkning
Belopp

i

Not

Tkr

2020-12-31

2019-12-31

5 000
5 000

5 000

10 000

10 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Reservfond

eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

5 000

Fritt

eller förlust

30 916

49 610

-3 651

-18 694

37 265

40 916

288

“

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

1

360

1

107
110
599

1

648

1

816

Leverantörsskulder

Övriga

kortfristiga

-

skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda

Intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1%

38 913

42 732

Aktiebolaget Várljus
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Noter
Not'l Redovisningsprinciper
om inget annat anges

Belopp Tkr
i

Allmänna redovisningsprlnciper
Årsredovisningen har upprättats enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovlsnlng (KS).
i

Prlnclperna är oförändrade Jämfört

med föregående

Värderingsprlnciper

mm

Tillgångar, avsättningar

och skulder har värderats

år.

utifrân

anskaffningsvärden

om

Inget annat

anges

nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

med

avdrag för ackumulerade
över tlllgángarnas bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperloden omprövas per varje balansdag. Pågeâende projekt skrivs Inte av utan
nedskrivningsprövas årligen.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas

till

anskaffningsvärde

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångama skrivs av

linjärt

'

Avskrivningar
Avskrivning sker

kostnad

I

linjärt

över tlllgángens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas

som

resultaträkningen.

\

Ar

Immateriella anläggningst/Ilgångar
-

Hyresrätter

5

\

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggnlngstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningarJ anskaffningsvärdet Ingår förutom lnköpspriset även utgifter
direkt hänförllga

till

som

är

förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som

kostnad

i

resultaträkningen.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperloder. Huvudlndelnlngen är
byggnader och mark. Ingen avskrivnlng sker på komponenten mark vars nyttjandeperlod bedöms som
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Byggnaderna har delats upp komponenterna stomme,stammar,fasad.fönster,tak,våtrum,kök och övriga
I

Installationer.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg

Ar
8-50

Byggnader
och

Installationer

5
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Skatt
Skatt på årets resultat resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt
är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
i

tidigare

räkenskapsárs Inkomstskatt

som ännu

har redovisats. Uppskjuten skatt är Inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner
eller händelser.
Inte

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock Inte för temporära
scm härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgllla temporära skillnader och för möjligheten att framtiden använda skattemässlga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skillnader

i

skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och Skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Avsättningar
En avsättning redovisas balansräkningen när företaget har en

legal eller Informell förpliktelse till följd av
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstlllfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
balansdag.
i

en
en

lnträffad

Not 2 Anställda och personalkostnader
Made/antalet anställda
2020-01-01-

2020-12-31
Sverige

2019-01-01-

Varav män

2019-12-31

Varav män

A
-

\

1

1

45

19

1

1

45

19

,.

"

Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, Inklusive pensionskostnader

Styrelse och

VD

2020-01-01-

2019-01-01-

2020-12-31

2019-12-31

052

1 137
22 959

1

Övriga anställda

95

Summa
Sociala kostnader

147
426

(varav penslonskostnader)

251

24 096
13 064
5 735

2020-12-31

2019-12-31

1
\

Not 3 Inventarier. verktyg och Installatloner

r

Ackumulerade anskaffningsvården
-Vld årets början
-Avyttringar och utrangerlngar

541
-541

3 364
-2

-

823
541

Ackumulerade avskrivningar
-Vld årets början

-Aterförda avskrivningar pá avyttrlngar och utrangeringar
-Årets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

4\

-292

333
-41

-2

150
2 203
-345

-

-292

-

249
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Not 4 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
2020-12-31

2019-12-31

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

För egna skulder och avsättningar
Företagslnteckningar

Summa ställda säkerheter
Not 5 Nyckeltalsdefinltioner
Balansomslutnlng:
Totala tHIgángar.

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster

/

Justerat eget kapital.

Solid/tet:

(Totalt

1%

eget kapital + 78.6

% av obeskattade reserver)

I

Totala tillgångar.

Aktiebolaget Vårljus
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Underskrifter
Stockholm 2021-

3r

(k

...w

Kalle Låna-;e
Likvidator

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021- 6 Z

Auktor ser d revisor

“
i '

pwc

Revisionsberättelse avseende årsredovisning enligt 25
kap. 37 § ABL, som avser räkenskapsåret efter det

räkenskapsår under vilket bolaget trätt i likvidation
Till

bolagsstämman iAktiebolaget Vårljus

Rapport

om

i

likvidation, org.nr

556485-4791

årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Vårljus

i

likvidation för år

2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats enlighet med aktiebolagslagen och
årsredovisningslagen och ger en alla väsentliga avseenden rättvlsande bild av Aktiebolaget Vårljus
likvidations finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året
I

I

och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
årsredovisningens övriga delar.
enllgt aktiebolagslagen

V| tillstyrker därför att

Grund

bolagsstämman

fastställer resultaträkningen

i

med

och balansräkningen.

för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revlsionssed Sverige.
Várt ansvar enligt-dessa standarder beskrivs närmare avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
förhållande till Aktiebolaget Vårljus likvidation enligt god revisorssed Sverige och har övrigt fullgjort
I

I

i

I

vårt yrkesetiska

Vi anser att

ansvar

enligt

de revisionsbevis

I

i

dessa krav.
vi

har inhämtat är

tillräckliga

och ändamålsenliga som grund

för

våra

uttalanden.

Likvidatorns ansvar
Det är likvidatorn som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Likvidatorn ansvarar även för den interna
kontroll som Iikvidatorn bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentllga felaktigheter. vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är

att

uppnå en

rimlig

grad av säkerhet

om huruvida

årsredovisningen

dessa beror på oegentligheter

som

helhet inte

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 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
Innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig

eller misstag,

i

i

årsredovisningen.

Som

del

av en revision

enligt

ISA använder

vi

professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

omdöme och

har en professionellt

0

och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

identifierar

i

dessa risker och inhämtar revisionsbevls 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 agerande maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
i

o

skaffar

oss en förståelse av den del av bolagets interna

vi

som

revision för att utforma granskningsåtgärder

men
-

inte för att uttala

om effektiviteten

oss

i

den

som har
med hänsyn

kontroll

är lämpliga

betydelse för vår

till

omständigheterna,

interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten de redovisningsprinciper som används och rimligheten
uppskattningar redovisningen och tillhörande upplysningar.
i

i

Iikvidatorns

i

.

den övergripande presentationen, strukturen och innehållet årsredovisningen,
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
utvärderar

vi

i

däribland upplysningarna, och

Vi

måste informera

om

Iikvidatorn

bland annat revisionens planerade omfattning och Inriktning samt

tidpunkten för den. Vi måste också informera
däribland de eventuella betydande brister

om

Rapport

I

om

betydelsefulla Iakttagelser under revisionenI

den interna

kontrollen

som

vi identifierat.

andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har
likvidation för år 2020.

Aktiebolaget Vårljus
Vi tillstyrker att

bolagsstämman

LIkvidatlonen fortgår utan att

Grund

vi

även

utfört

en revision av likvidatorns förvaltning för

i

beviljar Iikvidatorn ansvarsfrihet för räkenskapáret.

den

fördröjs onödigt.

för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt

god revisionssed Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
oberoende förhållande
Aktiebolaget Vårljus likvidation enllgt god
I

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är

Sverige och har övrigt

revisorssed

i

Vi anser att

de revisionsbevis

I

vi

I

till

i

fullgjort vårt

har inhämtat är

i

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

tillräckliga

uttalanden.

och ändamålsenliga

som grund

för

våra

\

Likvidatorns ansvar
LIkadatorn ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

innefattar bland

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen

angelägenheter

i

övrigt kontrolleras

på

ett

betryggande

och bolagets ekonomiska

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 likvidatorn något
i

väsentligt avseende:

2av3

-

företagit

någon åtgärd eller gjort sig skyldig
mot bolaget, eller

någon försummelse som kan föranleda

till

ersättningsskyldighet

på något annat

0

sätt handlat

i

strid

med

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen.

av säkerhet, men
kommer att upptäcka

Rimlig säkerhet är en hög grad

revisionssed

i

Sverige

ersättningsskyldighet

alltid

att en revision som utförs enligt god
försummelser som kan föranleda

Ingen garanti för
åtgärder

eller

mot bolaget.

Som

en de! av en revision enligt god revisionssecl Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk Inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vllka tillkommande granskningsátgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt risk och väsentlighet. Det innebär att Vi
i

i

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. VI
går Igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag. vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Västerås den 11 mars 2021

PricewaterhoüseCoopers

_Öhrlln

An

s

abb

Aukt

ris

rad revisor
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AB

Bolagsstämma AB
1'

den 25 mars 2021, Bilaga 4

Vårljus

Fördelning mellan tidigare anställda av Pensionsöverskott hos Skandia

Bakgrund
Vissa före detta anställda

i

Vårljus har haft en kollektivavtalsbaserad rätt

till

garanterade

pensionsförmåner. För att säkerställa dessa rättigheter har Vårljus ingått tjänstepensionsavtal

med

Skandia varigenom Skandia har försäkrat/värdesäkrat de anställdas pensionsförmåner.

Hur värdesäkringen går

till

och hur den anslutande överskottsfonden byggs upp och fungerar är

Nedan

tekniskt komplicerat.

är en förenklad beskrivning. Ytterligare information framgår av bifogat

underlag.

Följande är ett exempel på värdesäkring och hur överskottsfonden byggs upp. En Vårljusanställd har

en pensionsgaranti innebärandes
utbetalt

till

sin

pension samt rätt

att individen
till

uppräkningen av prisbasbeloppet.

det första pensionsåret har

Om ex.

prisbasbeloppet ökar

ifrågavarande pensionsgarantin den anställde rätt

1015 kr/mån år

2.

000 kr/mån

till

med

% ger således den

1,25

pensionsutbetalning

om

1

000 kr/mån år

1

och

Om Skandias pensionsförvaltning är framgångsrik ett visst är och avkastningen

överstiger vad Skandia har att erlägga

till

de anställda inom det aktuella tjänstepensionsavtalet (och

dessutom överstiger vissa säkerhetsmarginaler) uppstår
överskottsfond

rätt att få 1

en årlig'uppräkning av det garanterade beloppet som motsvarar

som

tillfaller

arbetsgivaren, dvs Vårljus.

ett överskott. Detta överskott

De medel som

efter

bygger upp en

hand byggs upp

i

överskottsfonden kan emellertid inte Vårljus disponera fritt- och medlen är inte heller upptagna
Vårljus bokföring

- men medlen kan användas

för vissa

pensionsändamål samt för

i

att betala vissa

pensionspremier, det senare har Vårljus också gjort löpande.
Vår/[us överskottsfonder

I

I

tre av
ett

de tjänstepensionsavtal som Vårljus har ingått

med

Skandia finns det medel

av dessa avtal är Vårljus förhindrat att vidta några dispositioner

med

överskottsfond.

i

överskottsmedlen eftersom

det inte finns några försäkringar inom detta tjänstepensionsavtal att fördela medlen på. Två
tjänstepensionsavtal

- avtal

nr TJ00385319 och TJ00126658 -innehåller emellertid överskottsfond

där Vårljus har vissa dispositionsmöjligheter.
1 februari
till

25 466

2021

till

2

305 136

kr

I

avtalet

TJ00385319 uppgår överskottsfonden per den

och avtalet T100126658 uppgår överskottsfonden per
i

samma datum

kr.

Foreslagen hantering av överskottsmedel
I

samråd med Skandia har följande

förslag

avseende fördelningen av överskottsfonderna

Överskottsmedlen ska fördelas mellan de individer som deltagit
relation

till

kapitalet

i

dessa individers försäkringar

innebär att de individer

som genom

kommer att erhålla mest vid
erhålla

i

i

tagits fram.

uppbyggnaden av fonden och

i

respektive tjänstepensionsavtal. Det sagda

pensionsavsättningar bidragit mest

fördelningen. De personer

som

i

enlighet

till

med

fondens uppbyggnad

kommer att

förslaget

medel framgår av bifogade sammanställningar.

Avslutningsvis ska

mer fördelaktigt
överskottsfond

nämnas

att förslaget är positivt för

att fördelningen

de tidigare anställda eftersom det för dessa är

och avsättningen sker närtid än

som garanterar värdesäkring varje

i

år.

att

de

ligger kvar

i

en

Bolagsstämma iAB

Vårljus

den 25 mars 2021, Bilaga 5
r
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Förvaltningsberättelse
I

den här slutredovisningen anges belopp

I

SEK om

inget annat särskilt anges.

Beslut om likvidation
Vid bolagsstämma den 8 maj 2019 beslutade aktieägarna att bolaget skulle träda i likvidation från och
med den 1 november 2020 och att utse advokat Kalle Lundgren som likvidator i bolaget. Kalle Lundgren
bekräftade att han åtog sig uppdraget, varefter Bolagsverket utsåg Kalle Lundgren till likvidator med
tillträde den 1 november 2020.
Kallelse på

okända borgenärer

om kallelse på okända borgenärer och
Bolagsverket utfärdade kallelse den 26 november 2019. Kallelsetiden gick ut den 26 maj 2020 och endast
Solporten Fastighets AB avhörde sig som borgenär.
Likvidatorn ansökte

till

Bolagsverket den 22 november 2019

Bolagets avveckling
Under likvidationsperioden har väsentligen följande avvecklingsåtgärder vidtagits. Bolagets
kontorslokaler har inspekterats och alla möbler, utrustning, inventarier

bolaget ägd

egendom såsom bilar, släpvagnar

mm.

mm.

har avyttrats.

Annan av

har avyttrats. Samtliga. leverantörsavtal

såsom

IT och telefoniavtal m. m. ha1 sagts upp. Lokalhyresavtalet med hyresvärden Solporten
Fastighets AB har, efter elhållande av bolagsstämmans godkännande, avslutats 1 förtid mot erläggande av
fel lücnmgshkwd och lokalen na har frånträtts. Försäljningen av fastigheten Torplyckan 74 har fullbordats.
Avtal om att avsluta tillträdet av ett inkråmsöverlåtelseavtal, ingånget mnan bolaget trädde 1 likvidation,
leasingavtal,

har ingåtts
sagts

upp

med Deltagruppen AB.

Hy1esavtal avseende

s.

k träningslägenhetm med

fyra hyxesvärdar har

avseende pension till Pensionsvalet PV har utretts och
bolaget. Ett omfattande arbete med att utreda obetalda lcundfordringar

eller överlåtits Överinbetalningar

överinbetalda medel återbetalats

till

den utsträckning det konstaterats att Vårljus haft grund för sina fordringar har
ñ'amställts
betalningskrav
och fordringarna betalats. Kontakter med Skandia har företagits och bolagets
har företagits och

i

pensionsåtaganden har analyserats varvid det b1.a. framlconnnit att bolaget innehar pensionsöverskott
ungefär 2,4 miljoner kronor. I samråd med Skandia har förslag till fördelning och utskifcning av
överskottet tagits

Ham. Varumärket ”Vårljus”

Storsthlm. Samtliga anställda

i

har,

i

enlighet

med styrelsebeslut

än 2019 överlåtits

om

till

bolaget har sagts upp.

Redogörelse för skiftet
Efter inhämtande av alcçieägarnas

förskottsutdelning

istället erhålla all utskifcning

under 2020

i

godkännande har likvidatom under hösten 2020 beslutat om
572 232 kr. En aktieägare har avstått ñ^ån att erhålla förskott

om sammanlagt 32

under 2021. Ett belopp

om 30 998 993 kr har utbetalats

form av förskottsutdelning. Bolagets utdelningsbara medel uppgår

Bolagets upplupna likvidations- och revisionskostnader uppgår sammanlagt
kvarstående likvidationskostnader

kommer som högst

betalats ska resterande belopp utskifcas.

k

att

uppgå

till

350 000

till

till

5

till

för att

aktieägarna

632 681

kr.

ungefär 270 000 kr och

kr. Efter att

dessa skulder har
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Resultaträkning
2021-01-01

2021-01-31
Rörelsekostnader
-635 541

Övriga externa kostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar

Summa

RÖRELSERESULTAT
Finans/ella

2 790

-632 751

rörelsekostnader

-632 751

poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

-256

'

Summa

finansiella poster

-256

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-633 007

RESULTAT FÖRE

-633 007

SKAT'I'

PERIODENS RESULTAT

A

-633 007
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Balansräkning
2021-01-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristlga fordringar

Aktuell skattefordran

1

453 353

Övriga fordringar

31 137 174

Summa

32 590 527

kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa

6 281 300

kassa och bank

6 281 300

Summa omsättningstlllgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
_

ik

38 871 827

38 871 827
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Balansräkning
2021-01-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapltal
Bundet eget

kapital

5 000 000

Aktiekapital

Reservfond

Summa
Fritt

5 000 000

bundet eget

10 000 000

kapital

eget kapital

27 264 681

Balanserat resultat

-633 007

Periodens resultat

Summa

Summa

fr/tt

26 631 674

eget kapital

36 631 674

elet kapital

Kortfristiga skulder

439 477

Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter

Summa kortfrlstlga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Åk

1

800 676

2 240 153
4

38 871 827
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Skifte

2021-01-31
Tillgångar

38 871 827

Avgår skulder

-2

Att utsklfta

36 631 674

Varav redan

-30 998 993

utsklftat

Återstår att utbetala

S

Stockholm, 2021:1913“

Kalle

undgren

levldator

Vår

r

And
Aukto

Islonsberättelse har lämnats, 2021----

0 3'

R bb, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
lsera

revlsor

240 153

I

(

632 681

pwc

Revisionsberättelse avseende slutredovisning enligt
25 kap. 40 § ABL
Till

bolagsstämman iAktiebölagslaget

Rapport

Vårljus

I

likvidation. org.nr

556485-4791

om slutredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört

en

dess

som

helhet,

revision

av slutredovisningen

för Aktlebolagslaget Vårljus

Enligt vår uppfattning har slutredovlsningen upprättats

Förvaltningsberättelsen är förenlig

Grund

likvidation för likvidationen

I

I

innefattar skiftet per 2021-01-31.

med

I

enlighet

med

aktiebolagslagen.

slutredovlsnlngens övriga delar.

för uttalanden

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

i

i

i

i

Vi

anser

att

de revisionsbevis

uttalanden.

vi

i

har inhämtat är

tillräckliga

i

och ändamålsenliga som grund

för våra

.

Likvidatorns ansvar
Det är Iikvidatörn som har a'nsváret för att slutr'edonsningen upprättas enligt aktiebolagslagen.
levidatorn ansvarar även för den interna kontroll som Iikvidatorn bedömer är nödvändig för att
upprätta en slutredovisnlng som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentllgheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är

att

uppnå en

rimlig

grad av säkerhet

om

huruvida slutredovlsnlngen

som

helhet inte

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 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
Innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig

i

i

slutredovisningen.

Som

del av

en

revlslon enligt

ISA använder

vi

professionellt

omdöme och

har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
.

och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter slutredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsátgärder 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
identifierar

i

pwc
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande' maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll
I

.

skaffar vi oss

en förståelse av den

av bolagets interna

del

revision för att utforma granskningsåtgärder

men
0

oss

inte för att utta|a

om effektiviteten

i

som

den interna

som har betydelse för vår
med hänsyn
omständigheterna,

kontroll

är lämpliga

till

kontrollen.

vi lämpligheten ide redovisningsprinciper som används och rimligheten
uppskattningar redovisningen och tillhörande upplysningar.

utvärderar

i

Iikvidatorns

i

måste informera Iikvidatorn om bland annat revisionens planeradeomfattning och inriktning
tidpunkten för den. VI måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister den Interna kontrollen som vi identifierat.

Vi

samt

i

Rapport

om

andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av slutredovlsnlngen har vi även utfört en revision av Iikvidatorns förvaltning för
Aktiebolagslaget Várljus likvidation för perioden 2021-01-01-2021-01-31.
i

Vi tillstyrker att

Grund

bolagsstämman

beviljar Iikvidatorn ansvarsfrihet för

den

sista perioden

av Iikvidationen.

för uttalande

god revisionssed Sverige Várt ansvar enligt denna beskrivs närmare
oberoende förhållande
AktiebolagslagetVårljus likvidation enligt
god revisorssed Sverige och har övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi har utfört revisionen enligt

I

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är

i

i

|

VI anser att

i

till

i

de revisionsbevis

vi

har lnhämtat är

tillräckliga

och ändamålsenliga som grund

för vårt

uttalande.

Likvidatorns ansvar
Likvidatorn 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, medelsförvaltnlngen och bolagets ekonomiska

angelägenheter övrigt kontrolleras på
i

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 Iikvidatorn något
I

väsentligt avseende:
0

företagit

någon åtgärd

eller gjort sig skyldig

till

någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
0

på något annat

sätt handlat

bolagsordningen.

2av3

i

strid

med

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

pwc
men ingen garanti för atf en revision som utförs enligt god
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

revisionssed

i

Sverige

ersättningsskyldighet

Som

alltid

mot

en del av en revision

bolaget.

enligt

god revisionssed

i

Sverige använder

vI

professionellt

omdöme

och

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder

baseras på vår professionella bedömning

med utgångspunkt

i

risk

som

utförs

och väsentlighet. Det innebär

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden

som

att vi

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.

Västerås den 11 mars 2021

Om

gs PricewaterhouseCoopers

'

n ers

abb.

uktorls rad revisor

3av3

AB

