
RingärIan AB 
Org.nr 556776-0508 

Faststlillelseintyg 

Undertecknad styrelseledamot intygar hänned, dels att delUla kopia av årsredovisningen 
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen 
fastställts på ordinarie årsstämma 2010-10-10. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens 
llirslag til1 resultatdisposition. 

Stockholm den 10 Oktob r 2010 
r 

8266 .651 .002 



Rlngärran AB 

556776-0508 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Ringärian AB fär Mrmed avlämna ärsredovisning för tiden 
2009-01-15 till 2010-04-30 och omfattar c:a 16 m~nader. 

Bolagsuppgifter 
Bolagets organisationsnummer är 555776-0508. Bolaget har sitt säte i Norrtälje med adress Singö 1402, 760 
45 Grisslehamn. Bolaget startade sin verksamhet i april 2010. 

Allmänt 
Ringärian AB är detaljhandelsbolag som hyr butikslokal och bedriver sin verksamhet p~ Singö. 
Bolaget som tecknat avtal med Tempo Axfood AB kommer att öppna sin arfar den 12 juni 2010. 

förslag till resultatdisposition 
Till bOlagsstämmans fÖrfogande st~r följande resultat: 

Balanserat o 
Årets resultat :..Z.ClZ5. 
Summa resultat - 7975 

Styrelsen röresl~r följande resultatdisposition: 

l ny räkning överförs - 7 975 

8266 .651.003 



Ringarlan AB 

556nS-0508 

RESULTATRÄKNING 

Belopp i kr Not 

2009-01-15 

2010-04-30 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsattning o 
o 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 	 7975 

7975 

Rörelseresultat 	 7975 

Resultat från finansiella investeringar 

RMteintakter o 
Rantekostnader och liknande 
resultatposter o 

o 

Resultat efter finansiella poster 7975 

Bokslutsdispositioner o 
Skatt på årets resultat O 

ARETS RESULTAT 7975 

8266.651 .004 



Ringartan AB 

556776-0508 

BALANSRÄKNING 

Belopp i kr Not 2010-04-30 

TILLGANGAR 
OMSATININGSTILLGANGAR 
Övriga fordringar 1125 

1125 

Kassa och bank 90900 

SUMMA OMsATTNINGSTILLGANGAR 92025 

SUMMA TILlGANGAR 92025 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (100000 st med kvotvarde om 1:-/st) 

Ansamlad förlust 
Arets resultat 

SUMMA EGET KAPITAL 

100000 

7975 
92025 


POSTER INOM LINJEN 

StalIda panter Inga 
Ansvarsförbindelser ......... '" .. .. ....... : .... .... .... .... .... ..... . . . .... .... .............. Inga 

TILLAGGSUPPLYSNINGAR 

ALLMÄNNA UPPL.YSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Ärsredovisningen har upprilttats enligt ~rsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna r~d. 


Som Inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhällits eller kommer att erhälla . 


Periodisering av Inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed . 


Värderingsprinciper m.m. 


Tillg~ngar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden där inget annat anges. 


Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas Inflyta. 


Bolaget har ej haft nllgra anstillIda under liret. 


8266.651 .005 

92025 



Ringärian AB 

556716-0508 

Verkställande direktör 

~/~0
Christer Blomqulst '/ 

Min revisionsberattelse har avgivits den 8 oktober 2010 

.\../ 

Carina Ofors 

Godkänd revisor 

: :!.: :. "o I . :, " \: :,:. 
.:. ". . ~ . . 

8266 .651 .006 



GrantThornton 


R E V l S lON S B E RÄ TT E L S E 

Till årsstämman i 

RingärIan AB 

Org.nr 556776-0508 


Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt st)Telsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Ringärlan AB för rlikenskapsåret 2009-01-15--2010-04-30. Det är styrelsen och 
verkställande direJ.1ören som har ansvaret för r:tkenskapshandlingarna och förvaltningen och fOr att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande nv ~rsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet fOrsäkra mig om att årsredovisningen inte 
inneMlIer väsentlig,a felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingär ocksä att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens och verkställande direktörens till:impning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag rur mitt uttalande 
om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhåJlanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
s:itt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser 
att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och st:illning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings
berllttelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillst)Tker att årsstämman fastställer resultatr:ikningen och balansräkningen, behandlar förlusten 
enligt fllrslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkst11l1ande direktören 
ansvarsfrihet rur räkenskapsåret. 

Stockholm den 8 oktober 20 l O . ." 

~l ·· · ·· · 

CMinaOfo~ ~ 
Godlttind revisor 

8266.651 .007 


