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Fastilium Property Group AB (i likvidation) 
Org.nr 556705-1965 

Likvidatorn for Fastilium Property Group AB (i likvidation) avger foljande arsredovisning for rékenskapsaret 2022, 

Arsredovisningen ar upprattad i tusentals svenska kronor, tkr. 

Agarférh4llande per 2022-12-31 | 

UBS SWITZERLAND AG /CLIENTS ACCOUNT 
LONGARDH, JAN 
EMINOVA FONDKOMMISSION AB 
CBLDN-UBS FINANCIAL SERVICES INC 
FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 
FERM AFFARSPARTNER AB 
HERFORS FORVALTNING AB 

Summa 

Origa 

Totat antal aktier 

Kila Eurpslaar 2022.42.30 

Fordelning i Storleksklasser, egen klass - Totalt innehav per agare 

Antal 
Innehav aktiedgare Antal AK 

1 - 1000 3012 342 136 
1001 5000 290 693 059 
5001 10000 91 690 328 

10001 25000 52 841 899 
25001 50000 40 1384 323 
50001 100000 10 709 429 

100001 150000 8 971 459 
150001 

18 38 272 552 

Summa 
3521 43905185 

Kalla: Euroclear 2021-12-30 

Forskning och utveckling 
Bolaget har efter for 

Utlandska filialer 
Bolaget bedriver endast verksamhet i Sverige, 

3 841 043 

3 300 000 

2 265 567 

1350011 

1133011 

1000 000 

1 000 000 

34 694 658 

9 210 527 

43 905 185 

Innehav (%) Roster (%) 
0,78% 

1,58% 

1,57% 

1,92% 

3,15% 

1,62% 

2,21% 

87,17% 

100,00% 

0,78% 

1,58% 

1,57% 

1,92% 

3,15% 

1,62% 

2,21% 

87,17% 

100,00% 

andringen av verksamhetsinriktningen 2014 inte bedrivit nagon forskningsverks 

8,75 
7,52 
5,16 
3,07 
2,58 
2,28 
2,28 

79,02 

20,98 

100,00 

amhet, 
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Fastilium Property Group AB (i likvidation AB) 
Org.nr 556705-1965 

Resultatrikning 
Tkr 

Nettoomsattning 
Ovriga rérelseintikter 

Rérelsens kostnader 
Ovriga externa kostnader 

Rorelseresultat 

Resultat fran finansiella poster 
Ovriga rinteintakter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat fore skatt 

Skatt pa arets resultat 
Arets resultat 

Not 

3,4 

2022-01-01 

2022-12-31 

Oo 

-615 

-615 

-615 

41] 

411 

-205 

-205 

-205 
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2021-01-01 

2021-12-31 

oS
 

-347 
-347 

-347 

103 

104 

-243 

-243 

-243



Fastilium Property Group AB (I likvidation) 
Org.nr 556705-1965 

Balansrakning 
Tkr 

TILLGANGAR 

Anliggningstillgangar 

Finansiella anliggningstilledngar 
Andra langfristiga fordringar 

Summa anliggningstillgangar 

Omsittningstillgingar 

Kortfristiga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Kassa och bank 

Summa omsittningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

Not 2022-12-31 

1 985 

1 985 

1 985 
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2021-12-31 

Oo 

2 347 

2 347 

2 347



Fastilium Property Group AB (I likvidation) 
Org.nr 556705-1965 

Balansrikning 
Tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 

Fritt eget kapital 

Eget kapital 

Overkursfond 
Balanserad vinst eller forlust 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Ovriga skulder 

Upplupna kostnader och férutbetalda intékter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

10 
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2022-12-31 

C
o
 

o
c
o
c
o
n
$
d
 

1 695 

289 

1 985 

1 985 
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Noter 
Tkr 

Not 1 Redovisnings- och varderingsprinciper 

Allminna upplysningar 
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2012:] Arsredovisning och koncernredovisning (K3), 

Det inte foreligger nagra betydande varderingsfragor 

Arsredovisningen inte ar uppriittad enligt antagande om fortsatt drift eftersom bolaget ar i likvidation 

Intiktsredovisning 
Intakter har tagits upp till verkligt varde av vad som erhillits eller kommer att erhllas och redovisas i den omfattning det ar sannolikt att de ekonomiska fordelarna kommer att tillgodogéras bolaget och intiikterna kan berdknas pa ett tillforlitligt satt. 

Redovisningsprinciper for enskilda balansposter 

Finansiella instrument 
Ki undfordringar/kortfristiga Sordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsattningstillgangar till det belopp som forvantas bli inbetalt efter avdrag fér individuellt bedémda osikra fordringar. 

Ldneskulder och leverantorsskulder 
Laneskulder och leverantérsskulder redovisas initialt till anskaffningsvarde efter avdrag for transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet fran det belopp som ska aterbetalas vid f6rfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som rantekostnad éver lanets léptid med hjalp av instrumentets effektivrinta. Harigenom verensstimmer vid forfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska Aterbetalas. 

Total skatt utgérs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatrakningen, utom da underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhérande skatteeffekter redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt for innevarande rakenskapsar samt den del av tidigare rakenskapsars inkomstskatt som dnnu inte redovisats, Aktuell skatt beriknas utifran den skattesats som giiller per balansdagen. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsiattning 
Rorelsens huvudintikter, fakturerade kostnader, sidointikter samt intaktskorrigeringar, 

Resultat efter avskrivningar 
{
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Resultat efter avskrivningar och jam forelsestérande poster, men f6re finansiella intakter och kostnader, 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intakter och kostnader, men fére skatter, 

Balansomslutning 
- Féretagets samlade tillgangar, 

Kassalikv. inkl. outn. checkkredit (%) 
Omsattningstillgangar exklusive lager och pagdende arbeten m.m. men inklusive outnyttjad checkrakningskredit i procent av kortfristiga skulder. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent ay balansomslutning. 

Skuldsattningsgrad (ger) 
Avsittningar och skulder inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med justerat eget kapital (ggr) (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt), 

Uppskattningar och bedémningar 
Upprattandet av bokslut och tillampning av redovisningsprinciper, baseras ofta pa ledningens bedémningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt da bedémningen gors. Uppskattningar och bedémningar ar baserade pa historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under radande omstandigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa anvands fér att bedéma de redovisade vardena pa tillgangar och skulder, som inte annars framgar tydligt fran andra kallor. Det verkliga utfallet kan avvika fran dessa uppskattningar och bedémningar, Uppskattningar och antaganden 

Inga vasentliga kéllor till osiikerhet i uppskattningar och antaganden pa balansdagen bedéms kunna innebira en betydande risk fér en vdsentlig justering av redovisade varden for tillgangar och skulder under nasta rakenskapsar. 

Not 2 Ackumulerade underskottsavdrag 

2022-12-31 2021-12-31 
Belopp vid arets ingang 

122 659 122 416 Arets férdindringar 
205 243 Belopp vid Arets utgang 

122 864 122 659 

Det osiikert i vilken utstrackning de historiska forlustavdragen kan utnyttjas da bolaget saknar verksamhet. Bolag har darfor valt att inte tillgangsféra underskotten,



Fastilium Property Group AB (i likvidation) 
Org.nr 556705-1965 

Not 3 Ovriga arvoden och kostnader 

2022 Konsultkostnader 

Likvidator 
201 Admistrativ tjanster 
97 

298 

Not 4 Inkép och forsaljning mellan koncernféretag och nirstiende Féretag Bolagets narstaende ay bolagen inom Valeo gruppen 

2022 

Andel av arets totala inkép som skett fran andra foretag j koncernen 
0% Andel avy arets totala forsaljningar som skett till andra 

narstaende foretag 
0% 

Not 5 Ovriga ranteintikter och liknande resultatposter 

Ovriga rinteintikter 

Efterskénkning av del av kortfristig skuld 
411 

411 

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt 
Avstimning ay effektiv skatt 

2022 

Procent Belopp Redovisat resultat fore skatt 
0 

Skatt enligt giillande skattesats 
20,6 0 Ej avdragsgilla kostnader 
20,6 -1 Ej skattepliktiga intikter 
20,6 0 Underskottsavdrag vars skattevarde ej lingre redovisas 1 som tillging 

8 (10) 

2021 

0 

153 

153 

2021 

0% 

0% 

103 

103 

2021 
Procent Belopp 

-243 

20,6 50 

20,6 -I 

20,6 0 

49 

 



Fastilium Property Group AB (i likvidation) 
Org.nr 556705-1965 

Not 7 Andra langfristiga fordringar 

Ingaéende anskaffningsvarden 
Tilkommande fordringar 
Utgaende ackumulerade ans kaffningsvarden 

Amorteringar, avgdende fordringar 
omklassificeringar 
Utgaende ackumulerade neds krivningar 

Utgaende redovisat virde 

Not 8 Antal aktier och kvotvarde (SEK) 

Namn 

Antal A-Aktier 

Not 9 Upplupna kostnader och forutbetalda intikter 

Revision 

Advokatfirman Fylgia (likvidator) 
Tunroth managemnet (administration) 
OTC/ Depona 

Euroclear jan-dec 

Kostnader bolagstiimma 

Ovrigt 

2021-12-31 

Antal 

aktier 

43 905 185 

43 905 185 

2021-12-31 

38 

113 

50 

30 

28 

21 

10 

289 
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2021-12-31 

2516 

2516 

-2516 

-2516 

Kyot- 

virde 

0,02 

2021-12-31 

15



Fastilium Property Group AB (i likvidation) 
Org.nr 556705-1965 

Not 10 Ovriga kortfristiga skulder 

Ovriga kortfristiga skulder * 
Leverantirsskulder 

* Skuld till den tidigare huvudagaren Kulissen AB. 

Undertecknade forsaikrar harmed att arsredovisningen har upprattats i enlj och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillamp stammer med faktiska forhallanden. 

Seu Can ZO 28 

     
An ws Aeheata 
Likvidatod 

Var revisionsberiittelse har lamnats 
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2021-12-31 2021-12-31 

1 659 2 106 
22 1 659 2 128 

ghet med arsredovisningslagen 
ats och att lamnade uppgifter



Revisionsberattelse 
Till bolagsstamman i Fastilium Property Group AB (i likvidation), org. nr 556705-1965 

Rapport om arsredovisningen 
  

Uttalanden 

Vi har utfért en revision av arsredovisningen for Fastilium Property Group AB (i likvidation) for ar 2022. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med aktiebolagslagen och arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga 
avseenden rattvisande bild av Fastilium Property Group AB (i likvidations) finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt aktiebolagslagen och arsredovisningslagen. Férvaltningsberattelsen ar férenlig med arsredovisningens évriga 
delar. 

Vi tillstyrker darfér att bolagsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. 
  

Grund for uttalanden 

Vi har utfért revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 4r oberoende i férhallande till Fastilium Property Group AB (i likvidation) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och Andamalsenliga som grund fér vara uttalanden. 
  

Likvidatorns ansvar 
Det ar likvidatorn som har ansvaret for att arsredovisningen 
upprattas enligt aktiebolagslagen och att den ger en rattvisande bild 
enligt arsredovisningslagen. Likvidatorn ansvarar aven for den 

interna kontroll som likvidatorn bed6émer ar nédvandig for att 
uppratta en arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag. 

  

Revisorns ansvar 
Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida 
arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, 
och att lamna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. 
Rimlig sakerhet ar en hég grad av sakerhet,-men ar ingen garanti for 
att en revision som utférs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan 
finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan férvantas paverka de ekonomiska beslut som 
anvandare fattar med grund i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdéme 
och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. 
Dessutom: 

— identifierar och bedémer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i 
arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
misstag, utformar och utfér granskningsatgarder bland annat 
utifran dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som ar 
tillrackliga och 4ndaméalsenliga for att utgora en grund for vara 
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet 
till f6ljd av oegentligheter ar hdgre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga 

utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern 
kontroll. 

— skaffar vi oss en férstaelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse fér var revision fér att utforma 
granskningsatgarder som ar lampliga med hansypn till 
omstandigheterna, men inte fdr att uttala oss om effektiviteten i 

den interna kontrollen. 

—— utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som 
anvands och rimligheten i likvidatorns uppskattningar i 
redovisningen och tillhdrande upplysningar. 

— utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och 
innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna, och 
om arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna 
och handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera likvidatorn om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Vi maste ocksa 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 
  

Uttalanden 

Utéver var revision av arsredovisningen har vi aven utfért en revision av likvidatorns férvaltning for Fastilium Property Group AB (i likvidation) 
for perioden 2022-01-10—2022-12-31. 

Vi tillstyrker att bolagsstamman beviljar likvidatorn ansvarsfrihet for perioden 2022-01-10—2022-12-31. 

Likvidationen fortgar utan att den férdrdjs onédigt. 
  

Grund fér uttalanden 

Vi har utfért revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar 
oberoende i férhallande till Fastilium Property Group AB (i likvidation) i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vart 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och Andamalsenliga som grund fér vara uttalanden. 
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Likvidatorns ansvar 
Likvidatorn ansvarar fran och med 2022-01-10 for bolagets 
organisation och férvaltningen av bolagets angelagenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortl6pande bedéma bolagets ekonomiska 

situation och att tillse att bolagets organisation ar utformad sa att 
bokféringen, medelsférvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelagenheter i 6vrigt kontrolleras pa ett betryggande satt. 

  

Revisorns ansvar 

Vart mal betraéffande revisionen av férvaltningen, och darmed vart 
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis fér att med 
en rimlig grad av saékerhet kunna bedéma om likvidatorn i nagot 
vasentligt avseende: 

— foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
foérsummelse som kan féranleda ersattningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— pa nagot annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
arsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Rimlig sakerhet ar en hdég grad av sakerhet, men ingen garanti for 
att en revision som utférs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som kan féranleda 
ersattningsskyldighet mot bolaget. 

Stockholm den 

     ja 

Nhtnkens revisor 

~ 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
anvander vi professionellt ondéme och har en professionellt 
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av 
férvaltningen grundar sig framst pa revisionen av rakenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsatgarder som utférs baseras pa var 
professionella bedémning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. 
Det innebar att vi fokuserar granskningen pa sadana atgarder, 
omraden och férhallanden som ar vasentliga for verksamheten och 
dar avsteg och évertradelser skulle ha sarskild betydelse for 
bolagets situation. Vi gar igenom och prévar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra férhallanden som ar 
relevanta fdr vart uttalande om ansvarsfrihet. 

Revisionsberattelse Fastilium Property Group AB (i likvidation) i likvidation, org. nr 556705-1965, 2022 2 (2)


