SingöAffären AB
556782-6747

ARSREDOVISNING

för

SingöAffären AB (publ.)
Org.nr 556782-6747

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2014 - 30 apn12015.
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SingöAffären AB

556782-6747
Styrelsen och verkställande direktören för Singöaffåren AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015

Förvaltningsberättelse
Verksamhet

SingöAffåren äger och förvaltar en fastighet på Singö.

Verksamhetsåret 2014/2015
SingöAffåren AB har under 2014/2015 förvaltar den ägda fastigheten på Singö och i
lokalen drivs en Lanthandel aven lokal handlare. Försäljningen i bolaget är stabil
och verksamheten genererar en vinst.
Under räkenskapsåret har inget arvode utgått till styrelseledamöter eller VD.
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Flerårsöversikt

Nettomsättning
Resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Soliditet (%)
Likviditet (%)

2014/2015
2013/2014 2012/2013 2011/2012
336000
335997
305999
335998
22747
45251
-48239 -650059
4774373 4 808 110 4 925 360 5080967
54%
50%
53%
50%
343%
167%
149%
159%

Nyckeltal defenitioner

Solid'itet:

Eget kapital och 73,7% av obeskattade reserver i förhållande till
balansomslutningen

Likviditet:

Omsättningstillgångar i förhållande
till kortfristiga skulder

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat
Överkursfond
Fusionsresultat
Arets resultat
Disponeras så att
i ny räkning överförs

-2042592
2256500
O
22747

236655

Bolagets reultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resLJltat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

Not

Singöaffären AB
2013-04-30
2013-04-30
2014-04-30
2014-04-30

Nettomsättning
Övriga rörelseintäkter

336000
22427

335998
50000

358427

385998

-88140
-169318
-257458

-92545
-155336
-247881

100969

138117

12939
-88085
-75146

15937
-108803
-92866

Resultat efter finansiella poster

25823

45251

Resultat före skatt

25823

45251

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt

-3076

o
o

Arets resultat

22747

45251

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

1
~

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och Il ikande poster
Räntekostnader och li,knade resultatposter

o
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Balansräkning
Singöaffären AB
Not 2014-04-30

2013-04-30

TILLGANGAR
Anläggningsti,ligångar

Materiella anl1äggningstillgångar
Byggnader ocll mark
I nventarlfer

Summa anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar

~

4

4088384
40799

4183418
115083

4129183

4298501

4129183

4298501

1500011

300000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

35000
95625

O
77 502

130625

77 502

Kassa och ban'k

364564

132 107

Summa omsättningstillgångar

495189

209609

4774373

4808111

SUMMA TILLGANGAR
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Balansräkning
Singöaffären AB

2015-04-30

2014-04-30

2356500
2356500

2356500
2356500

2256500
O
-2042592
22747
236655

2256500
48810
-2 136653
45251
213908

2593155

2570408

7

3076

O

6

2033908
2033908

2112148
2 112 148

13743
78240
21 812
30440
144235

O
78240
11: 875
35440
125555

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Fusionsresultat
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skul'der till kreditinstitut
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAP,ITAL OCH SKU LDER

4774373

4808111

2500000
2500000

2500000
2500000

STÄLLDA SÄKERHETER
För egna skulder och avsättningar
Fastig hetsinteckn ingar
Summa ställda säkerheter
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinci,per
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och
BFNAR 2012: 1 (1K3)
Arsredovinsingen upprättas för första gängen i enlighet med BFNAR 2012: 1 Arsredovisning
och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några ändringar i
resultaträkningen , balansräkningen eller noter och någon effekt i det egna kapitalet har
med anledning av övergången till K3 inte uppkommit.

Vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande lättnadsreg'ler tillämpats:
Ingen omräkning har gjorts av byggnadens planenliga restvärde för 2013.
Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen Ihar inte räknats om.
Fordringar har upptagits tHl de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Uppskattningar och bedömningar
Inga antaganden om framtiden och andra väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar på
ba'lansdagen skulle kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av
redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.
Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydnade och när komponenterna har väsentligt o'lika nyttjandeperioder. När en
komponent i en anläggninstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Utgifterna för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Ilnkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i
resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital
varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare
händelser. Redovisningen sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader
som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder
samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
UppskJutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan
betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period
förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
omfattning det är sannorlikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den
uppskjutna skattesku'lden som är hänförlig till obeskattade reserver.
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Noter
1. Anställda och personalkostnader
Under räkenskapsaret 2014/2015 har inga löner eller andra ersättningar till
anställda betalats ut.
2. Avskrivningar
Byggnaden skrivs av enligt BFNAR 2012:2 och komponentavskrivning, vilket innebär
att byggnades avskrivningsperiod är beroende av dess olika komponenter
öch ekonomiska livslängd. Kompönentavskrivhing tillämpaS fran den 1/1 2014.
Avskrivningstiden är mellan 10 - 50 år.
Investeringsbidrag,et bokförs som en minskning av anskaffningsvärdet för fastigheten
Inventarier skrivs av under 5 ar (20 %)

3. Byggnader och mark

I ngående anskaffningsvärde
Inköp
I nvesteringsbidrag länsstyrelsen
Utg. ack. anskaffn ingsvärden
Ingående avskrivningar
Försälj n ingar/utrange ri ngar
Aretsavskrivningar
Utgående ack.avskrivningar
Utgående redovisat värde

Marknadsvärde
4. Inventarier

Ingaende anskaffningsvärde
Inköp
Försälj ningar/utrangeri ng ar
Utg.ack.anskaffningsvärden
Ingående avskr,ivningar
Försälj ni ngar/utrang e ri ngar
Aretsavskrivningar
Utgående ack.avskrivningar
Utgående redovisat värde

5. Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av årsstämma
Arets resultat
Belopp vid årets utgång
Antal aktier
Kvotvärde

SingöAffären AB
2015-04-30
2014-04-30
4915422

4915422

O
~ 399

800
4515622
-332204

O
~ 399

034
-427238
4088384

800
4515622
-251 152
O
-81 052
-332204
4183418

4100000

4100000

O
~ 95

SingöAffären AB
2015-04-30
2014-04-30
393418

393418

O
O

O
O

393418
-278336

393418
-204052

O

O

-74284
-352620
40799

-74284
-278336
115083

Aktie
'kapital
:2 356 500

Överkurs
fond
2256500

Balanserat
resultat
-2042592

Arets
resultat
O

2356500

2256500

-2042592

22747
22747

2356500 kr
1 kr/aktie
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SingöAffären AB
2014-04-30
2013-04-30

6. Långfristiga skulder

IFörfaller senare än 1 år och tidigare än
5 år efter balansdagen
Banklån

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Banklån

312960

312960

312960

391 200

1 720948

1 799188

1 720948

1 877 428

-3076

o

Uppskjuten skatt
Arets uppskjutna skattekostnad/-intäkt
Uppskjuten skattekostnad avseende årets
temporära skillnader i avskrivningar

7.

Uppskj,uten skatt i resultaträkningen
Skattesats
Skattesatsen är 22 %

Temporära skillnader
temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisde
respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende
följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar:
Uppskjutna skatteskulder
Anläggningstillgångar
Uppskjutna skatteskulder

,

/

t?

Singö 2015-ltLc:--(?"
Joakim Thorsa

o

3076

II;:,

Sten Georgsson

Per Wretman

f

?~~~---~
-:=ivitsden

2o/0-/tJ-/,:;

Ann Svedare
Auktoriserad revisor
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Revisions berättelse
Till årsstämman i SingöAffåren AB (publ.)
Org.nr 556782-6747

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SingöAffären AB (publ.) för räkenskapsåret
2014-05-01 - 2015-04-30.

Styrelsens ansvar for årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisnings lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionep för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisninge 1 inte innl;håller väsentliga felaktigheter.
En revision inn(~f(lttar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan informatioil
i årsredovisnin gen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentl iga telakti z heter : års~edovlsningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid cienna risk bedömn ing beak tar revisorn de rlelar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprätta r å l"3redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtg2rde:' som är indamalsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttaiande om effektivi teten i boletgt:;ts inkrna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att lie rev;sionshevis jag nar inhämtat är til iräckliga och
uttalanoen.

ändamåls~nliga

som grund för mina

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i tnlighet med årsredovisningslagen och ger eH i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SingöAft:iren AB (publ.)s finansiella ställning per den
2015-04-30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

SingöAffåren AB (pub!.), Org.r.r 5.'>6782-6747

WIKLANDS
REVISION SBYRÅ AB

2 (2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av års redovisningen har jag även utfört e n revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för SingöAffåren AB (pub!.) för
räkenskapsåret 2014-05-01 - 2015-04-30.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förs laget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förs laget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision . Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underiag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöveI min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga bes lut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseled amot är ersättningsskyldig !TIot bolaget. Jag ha r även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med aktiebo!agslagen , å..s redovisningslagen eller bolagsordningen.

h g anser att de

revi~ion s bevis

jag har inhämtat är tillriickliga och ändmn ålsenli ga som grund fö r mina

Iltta lrtnden.

Uttalanden
Jag tillstyrkef att årsstämman dis ponerar vinsten enliri förs laget i förvtdtningsberättel sen och beviljar
sty re15el!s ledamöter ansvarsfrihet för räkenska psa,et.

U ppsaJa den J5 oktobel' 2015

_.d-~__
--
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.A tlne Svedare

Auktoriserad revisor
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