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Den avgående styrelsen för Fastilium Property Group AB (i likvidation) avger följande redovisning för
perioden 2022-01-01 — 2022-01-10 då styrelsen avgick och ersattes av likvidator
Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor, Tier.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget är i likvidation och bedriver ingen aktiv verksamhet.
Företaget har sitt säte i STOCKHOLM.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Företaget har inte påverkats av den pågående pandemin.
I november 2021 reglerades hela fordran på Valeo Management AsP.
Under november så konstaterades att halva aktiekapitalet var förbrukat Styrelsen kallade till en extra
bolagstämma som hölls den 15 december. Där det beslutades att bolaget skulle ansöka om omedelbar
Väsentliga händelser före, under och efter räkenskapsperioden
Under november 2021 så konstaterades att halva aktiekapitalet var förbralcat. Styrelsen kallade till en
extra bolagstämma som hölls den 15 december 2021. Där beslutades det att bolaget skulle ansöka om
omedelbar likvidation. Den 11 januari 2022 godkändes ansökan om likvidation av Bolagsverket och
Advokat Anders Aspegren övertog ansvaret från styrelse och VD. Likvidationen fortlöper utan
fördröjning
Möjligheter till fortsatt drift
Bolaget saknar kapital och intäkter for att täcka sina kostnader under en överskådlig framtid och det har
beslutats att bolaget ska likvideras.
Ägarförhållande per 2021-12-31
Bolagets 10 största aktieägare
Namn

Antal AK

Innehav (%)

ML, PIERCE, FENNER & SMITH INC

9 004 247

20,51

CBNY-RJA-CUENT ASSET ACCT

6 800 779

15,49

FRISK, RICHARD JAKOB

5 000 000

11,39

UBS SWITZERLAND AG /CLIENTS ACCOUNT

3 841043

8,75

LÖNGÅRDH, JAN

3 300 000

7,52

EMI NOVA FONDKOMMISSION AB

2 265 567

5,16

CBLDN-UBS FINANCIAL SERVICES INC

3,07

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1350 011
1133 011

2,58

FERM AFFäRSPARTNER AB

1000 000

2,28

HERFORS FÖRVALTNING AB

1000 000

2,28

Summa
Öriga
Totat antal aktier
Käl la Euroclear 2021-12-30

34 694 658

79,02

9 210 527

20,98

43 905 185

100,00
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Fördelning i storleksklasser, egen klass - Totalt innehav per ägare

Innehav
1
1001
5001
10001
25001
50001
100001
150001

1000
5000
10000
25000
50000
100000
150000

Antal
Antal AK
Innehav (%) Röster (%)
aktleägare
0,78%
342 013
3 013
0,78%
1,58%
693 013
1,58%
291
1,57%
91
690 447
1,57%
1,95%
53
855 520
1,95%
3,15%
40
1 384 323
3,15%
1,84%
11
1,84%
809 429
1,95%
7
857888
1,95%
87,17%
18
38 272 552
87,17%

Summa

3 524

43 905 185

100,00%

100,00%

Kä I I a : Eurocl ea r 2021-12-30

Forskning och utveckling
Bolaget har efter förändringen av verksamhetsinriktningen 2014 inte bedrivit någon forskningsverksamhet.

Utländska filialer
Bolaget bedriver endast verksamhet i Sverige.
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Resultaträkning
Tlu
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

4 (1 I )

Not

2022-01-01
2022-01-10

Fastilium Property Group AB (1 likvidation)
Org.nr 556705-1965

5 (II)

Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR

Not

2022-01-10

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiy: fordringar
Summa anläggningstillgångar

0
0
0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

o
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 334
2 334

SUMMA TILLGÅNGAR

2 334
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Balansräkning
Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bandet eget kapital
Aktiekapital

Not

2022-01-10
5
0

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller fbrlust
Årets resultat

205

205
205

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

ta

7
6

2 115
15

2 130
2 334
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Kassafiödesanalys
Tkr

2022-01-01
Not 2022-01-10
Den löpande verksamheten
Resultat eller finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

0

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

0

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Amortering långfristig fordran
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
0
-13
-13

0
0
0
0

-13

2347
2334
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Noter
Tkr

Not l Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Det inte föreligger några betydande värderingsfrågor
Årsredovisningen inte är upprättad enligt antagande om fortsatt drift eftersom bolaget är i likvidation

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisningsprinciper for enskilda balansposter
Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag for individuellt bedömda osäkra fordringar.

Läneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.

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

Utgifter för avgiftshestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda ut for de
tjänster som ligger till grund for förpliktelsen.

Kassaflödcsanalys
kassallödesanalysen upprälias enligt indirekt mood. Del redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller uthetalningar.
Som likvida medel klassificerar lu3reiagct, Ibrutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Nyckeitaisdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter avskrivningar
Resultat efter avskrivningar och jämfbrelsestörande poster, men före finansiella intäkter och kostnader.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men fore skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Kassalikv. inkl. outn. checkkredit (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten m.m. men inklusive outnyttjad
checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Skuldsättningsgrad (ggr)
Avsättningar och skulder inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med justerat eget kapital (ggr) teget
kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används R
för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
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Inga väsentliga källor till osiikerhet i uppskattningar och antaganden pä balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

Not 2 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsperioden
Under november 2021 så konstaterades att halva aktiekapitalet var forbrukat. Styrelsen kallade till en
extra holagstämma som hölls den 15 december. Där beslutades det att bolaget skulle ansöka om
omedelbar likvidation. Den 11 januari godkändes ansökan om likvidation av Bolagsverket och Advokat
Anders Aspegren övertog ansvaret från styrelse och VD. Likvidationen fortlöper utan fördröjning.

Not 3 Ackumulerade underskottsavdrag

Belopp vid årets ingång
Årets förändringar

Belopp vid årets utgång

2021-12-31

2020-12-31

122 416

122 162

243

254

122 659

122 416

Det osäkert i vilken utsträckning de historiska förlustavdragen kan utnyttjas då bolaget saknar
verksamhet. Bolag har därför valt att inte tillgångsföra underskotten.

Not 4 Aktuell och uppskjuten skatt
Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Underskottsavdrag vars skattevärde ej range redovisas
som tillgång

2022-01-10
Belopp
0

20,6

0

20,6

0

20,6

0
0

Not 5 Antal aktier och kvotvärde (SEK)
Namn
Antal A-Aktier

An tal
aktier
43 905 185
43 905 185

Kvotvärde
0.02
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Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga interimsskulder

2021-12-31
15

2020-12-31
15

15

15

Not 7 Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder *
Leverantörsskulder

2021-12-31

2020-12-31

2 106
22

2 106
133

2 128

2 239

* Skulden är en odokumenterad skuld till den tidigare huvudägaren och som enligt bolaget borde hanterats som ett
aktieägartillskott.
Skulden kommer att regleras med befintliga likvida medel under förutsättning att det framkommer dokumentation
som visar att detta var ett lån.

Not 8 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsreclovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

Stockholm

Michael Rollins
Ordförande
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Rapport om redovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av redovisningen enligt 25 kap. 33 § första stycket aktiebolagslagen för Fastilium Property Group AB i likvidation för
perioden 2022-01-01-2022-01-10.
Enligt vår uppfattning har redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Fastilium Property Group AB i likvidations finansiella ställning per den 10 januari 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
perioden enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med redovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Fastilium Property Group AB i likvidation enligt god revisorssed
I Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören

ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en redovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig 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 i 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 i redovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 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 oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i redovisningen, däribland upplysningarna, och om
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Fastilium
Property Group AB i likvidation för perioden 2022-01-01-2022-01-10.
Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för perioden.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Fastilium Property Group AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen 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,
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medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
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 någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision 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 som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi 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.

Stockholm den 24 maj 2022
KPM

Ma

sson

ktoriserad revisor
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