
Slutredovisning 

for 
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avseende likvidationsperioden 

2022-01-11—2022-12-31



Undertecknad likvidator 1 Fastilium Property Group AB i likvidation (nedan 

*Bolaget”), org. nr 556705—1965, far harmed avge féljande slutredovisning enligt 

25 kap. 40 § aktiebolagslagen for forvaltningen av Bolagets angelagenheter under 

likvidationen. 

Forvaltningsberittelse 

Beslut om likvidation och utseende av likvidator   

Arsstiimman beslutade den 15 december 2021 att Bolaget skulle gai likvidation och 

att foresla mig till likvidator. Bolagsverket forordnade mig till likvidator den 11 

januari 2022. 

Redovisning fér tiden innan likvidator utsags   

Bolagets styrelse har avgivit redovisning enligt 25 kap 33 § aktiebolagslagen 

(nedan ”Avgaende redovisning”), for perioden 2022-01-01 — 2022-01-10, bilaga 1. 

Vidare har arsredovisning avgivits for 2021, bilaga 2. 

Kallelse pa okéinda borgenidrer 

Jag ansékte den 12 januari 2022 hos Bolagsverket om utférdande av kallelse pa 

Bolagets okanda borgenérer. Bolagsverket besl6t den 20 januari 2022 att utfiirda 

sadan kallelse. Ingen borgenar anmiilde sin fordran till Bolagsverket inom den 

angivna tidsfristen, som lépte ut den 20 juli 2022. Bolagsverkets underriittelse 

bifogas, bilaga 3. 

  

Redovisning under likvidationen   

Jag har uppréttat arsredovisning for hela réikenskapsaret 2022, vilken omfattar 

Avgaende redovisningsperioden jamte hela likvidationsperioden, bilaga 4. 

Avveckling av rérelsen och avslutande av likvidationen 

Bolaget hade vid likvidations tidpunkten ingen verksamhet och rérelsen var redan 

avvecklad. 

Av Bolagets arsredovisning for 2021 och Avgaende redovisningen férelag en skuld 

till AB Kulisessen med ett belopp om 2 115 000 kronor. Av not till 

arsredovisningen och Avgaende redovisningen framgar f6ljande. *Skailden dr en 

odokumenterad skuld till den tidigare huvuddgaren och som enligt bolaget borde 

hanteras som ett aktiedgartillskott, Skulden kommer att regleras med befintliga



likvida medel under forutsdttning att det framkommer dokumentation som visar att 
detta var ett lan.””. 

Jag har utrett fragan genom att jag har haft flera méten med Bolagets 
ekonomiansvarige och féretradare for AB Kulissen samt att jag har tagit del av 
Bolagets bokféring. Vidare har jag fatt intyg fran AB Kulissens bokférare och dven 
fran AB Kulissens revisor att beloppet har behandlats som en fordran och inte 
aktiedigartillskott i AB Kulissens bokféring. Min utredning stédjer att AB Kulissen 
har en fordran mot Bolaget. 

Under december manad 2022 har Sverenskommelse natts med AB Kulissen, 
innefattande att en fordran pa 1 695 260 kronor far géras gillande och att resterande 
del skrivs ner, se bilaga 5. 

Overenskommelsen innebir att alla innestaende medel utbetalas till AB Kulissen 
med avdrag for de upplupna kostnader och férutbetalda intakter, se avvecklings- 
skifteshandling, bilaga 6. Saledes foreligger inga medel att skifta ut. 

Behallningen i Bolaget kommer att utbetalas i enlighet med bilaga 6 om och nar 
bolagsstémman beslutar godkanna min slutredovisning. 

januari 2023 

  

Var revisionsberattelse betraffande slutredovisning har avgivits den xx januari 
2023. 

Meé Johansson 

“ Auktoriserad revisor 

KPMG AB
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Revisionsherattelse 
Till bolagsstamman i Fastilium Property Group AB i likvidation, org. nr 556705-1965 

Rapport om slutredovisningen 
  

Uttalanden 

Vi har utf6rt en revision av slutredovisningen for Fastilium Property Group AB i likvidation fdr likvidationen i dess helhet, som innefattar skiftet 

per 2023-01-05. 

Enligt var uppfattning har slutredovisningen upprattats i enlighet med aktiebolagslagen. Férvaltningsberattelsen 4r férenlig med 
slutredovisningens 6vriga delar. 
  

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 ar 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 4r tillrackliga och 4ndamalsenliga som grund for vara uttalanden. 
  

Likvidatorns ansvar 

Det ar likvidatorn som har ansvaret fér att slutredovisningen 
upprattas enligt aktiebolagslagen. Likvidatorn ansvarar Aven fér den 

interna kontroll som likvidatorn bedémer ar nédvandig for att 

uppratta en slutredovisning 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 
slutredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, 
och att l4mna 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 slutredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt ond6me 

och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. 
Dessutom: 

—— identifierar och bedémer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i 
slutredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 

misstag, utformar och utfér granskningsatgarder bland annat 
utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar 
tillrackliga och 4ndamalsenliga for att utgéra en grund for vara 
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet 

till foljid av oegentligheter ar hdgre an fdr 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 f6r var revision fér att utforma 
granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till 
omstandigheterna, men inte for 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 tillhérande upplysningar. 

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 
  

Uttalande 

Utéver var revision.av slutredovisningen har vi Aven utfért en revision av likvidatorns férvaltning for Fastilium Property Group AB i likvidation 
for perioden 2022-01-11—2023-01-05. 

Vi tillstyrker att bolagsstamman beviljar likvidatorn ansvarsfrihet for den sista perioden av likvidationen. 
  

Grund fdr uttalande 

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 enligt god revisorssed i Sverige och har i évrigt fullgjort vart yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat 4r tillrackliga och 4ndamalsenliga som grund for vart uttalande. 
  

Likvidatorns ansvar 

Likvidatorn ansvarar fér bolagets organisation och férvaltningen av 

bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlspande 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. 
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Revisorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av férvaltningen, och darmed vart 

uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med 

en rimlig grad av sakerhet kunna bedéma om likvidatorn i nagot 

vasentligt avseende: 

— féretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
forsummelse som kan féranleda ersattningsskyldighet mot 

bolaget, eller 

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

Rimlig sakerhet ar en hég 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 

   
   

  

/ 
et eral Isor 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

anvander vi professionellt omdéme 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 6vertradelser skulle ha sarskild betydelse for 
bolagets situation. Vi gar igenom och prévar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra férhallanden som ar 
relevanta for vart uttalande om ansvarsfrihet. 
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