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Undertecknad styrelseledamot i Fastighetsbolaget Slottsholmen I Invest AB intygar härmed, dels att denna kopia av

årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 2016-. ,1? -10

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition .
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Fastighetsbolaget Slottsholmen 1 Invest AB
Org.nr. 556801-9847

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

\OÅrsredovisningenär upprättad i svenska kronor, SEK.
\0
..,.,....... ?

8\lerksamheten

?llmänt om verksamheten

S58olagetdriver via dotterföretag fastighetsutvecklingsprojekt i Västervik.

'?.väsentligahändelser under och efter räkenskapsåret
?rojektensom drivs av dotterföretagen har byggstartat under 2015.

Flerårsöversikt

Resultat efter finansiella poster
Soliditet(%)

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat

Årets resultat

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

2015

2 432 315

85,78

2014

42 961 550

79,93

53 177 052

-0

53 177 052

53 177 052

53 177 052

2013

274 091

60,15

2012

372 068

62,68

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Fastighetsbolaget Slettsbolmen ]_ Invest AB

Org.nr. 556801-9847

RESULTATRÄKNXNG

('.Rörelseintäkter,lagerförändringar m.m.

\ONettoomsättning
:,:;;summarörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

0

:'.:Rörelsekostnader

bövrigaexterna kostnader

--0Summa rörelsekostnader

?örelseresultat

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övrigaränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Årets resultat

}-

Not

2
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2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

0 0

0 0

-17 650 -9 725

-17 650 -9 725

-17 650 -9 725

0 41 899 881

3 481 986 1 486 255

-1032021 -414 861

2 449 965 42 971 275

2432315 42 961 550

-2 432 315 -973 156

-2 432 315 -973 156

0 41 988 394

0 41988394



Fastighetsbolaget Slottsholmen I invest AB

Org.nr, 556801-9847

BALANSRÄKNING 2015-12-31 2014-12-31

Not

ooTILLGÅNGAR
\0

?nläggningstillgångar
-

j::)'inansiellaanläggningstillgångar
OAndelar i koncernföretag 3 8 767 8 767

?Summa finansiella anläggningstillgångar 8 767 8 767

0

<1,ummaanläggningstillgångar 8 767 8 767

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 4 55 657 591 63 683 570

Övrigafordringar 0 157

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 437 902 2 955 916

Summa kortfristiga fordringar 62 095 493 66 639 643

Summa omsättningstillgångar 62 095 493 66 639 643

SUMMA TILLGÅNGAR 62 104 260 66 648 410

;,.
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Fastighetsbolaget Slottsholmen ]. Invest Ala
Org.nr. 556801-9847

BALANSRÄKNING 2015-12-31 2014-12-31

Not

"'EGET KAPITAL OCH SKULDER
\!)

8Egetkapital 5

.....

r::Bundeteget kapital
cAktiekapital ( 1 000 aktier) 100 000 100 000

\CSumma bundet eget kapital 100 000 100 000
,==

0
Nfritt eget kapital

Balanserat resultat 53 177 052 Il 188 657

Årets resultat -0 41 988 394

Summa fritt eget kapital 53 177 052 53 177 051

Summa eget kapital 53 277 052 53 277 051

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 5 797 660 274 587

Övrigaskulder 3 010 000 12301000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 548 795 772

Summa kortfristiga skulder 8 827 208 13 371 359

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 62 104 260 66 648 410

STÄLLDA SÄKERHETER OCH

ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 41000000 0

r
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Fastighets bolaget Slottsholmen I Invest AR

Org.nr. 556801-9847

'fILlLÄGGSUPPLYSNINGAR

0Redovis11i11g_spri11ciper
..

. . 0 • •
• • • • •r-::Arsredov1snmgenär upprattad I enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008: I ÅrsredovisningI mmdre aktiebolag.

,o
oOl(o11cernförhalla11de11

=8olaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
I"

f6Defl11itio11av nyckeltal
-Soliditet

?Justerateget kapital i procent av balansomslutning

Personal

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Koncerninterna inköp eller försäljningar har ej
förekommit.

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande

resultatposter

Övrigaränteintäkter och liknande resultatposter
koncernbolag

2015

3 481 986

2014

1 486 255

Not3 Andelar i koncernföretag 2015-12-31 2014-12-31

Företag Antal Redovisat Redovisat

/Kapital-
Organisationsnummer Säte andel% värde värde
Brf Slottsholmen ,., 1 000 1 000.)

7 69616-940 3 Stockholm 100,00%
BrfSlottsholmen on water I 7 767 7 767
769626-6092 Stockholm 98,00%

8 767 8 767

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Brf Slottsholmen -615 196 -374 635
Brf Slottsholmen on water -I 280 664 -771 812

Ingående anskaffningsvärden 8 767 1 132 106

Inköp 0 7 767

Försäljningar 0 -1 131 106

Utgående anskaffningsvärden 8 767 8 767
Redovisat värde 8 767 8 767

J

Sida 6 av 7



•

Fastighetsbolaget Slottshohnen 1 invest AR
Org.nr. 556801-9847

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

.=Not 4
l""--
v=

'°
0
-

-

l"'...
0
\.0

ENots
N

Fordringar hos koncernföretag

Orealiserad internvinst i koncernen från 2014 uppgår till 43 030 987 kr. Vinsten utgörs av prognosticerad projektvinst.
Projektets verkliga utfall kommer att påverka vinstens storlek

Eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt Årets resultat Summa fritt

eget kapital eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 11 188 657 41 988 394 53 177 051

Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 41988394 -41 988 394 0
Årets resultat -0 0

Belopp vid årets utgång 100 000 53 177 051 0 53 I 77 051

Stockholm 2016- ('.')0-o"')

'e har lämnats den I'{/ 2016
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Building a better

working world

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Fastighetsbolaget Slottsholmen 1 Invest AB, orq.nr 556801-9847

0
N

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för

Fastighetsbolaget Slottsholmen 1 Invest AB för räkenskaps
året 2015-01-01 - 2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för

årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den

interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören

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 grund
val 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 revisionen för att uppnå rimlig
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel

aktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta

revisionsbevis om belopp och annan information i års

redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska

utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedörn

ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen

som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis

ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande

om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision

innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i

styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört

en revision av förslaget till dispositioner beträffande

bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning för Fastighetsbolaget
Slottsholmen 1 Invest AB för räkenskapsåret 2015-01-01 -

2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och

det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om

förslaget 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 underlag 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
utöver min revrsion av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 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 sätt har handlat i strid

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Uttalanden 1.r..
Stockholm den 1/ (. 2016

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i

Lenlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av Fastighetsbolaget ?-/,:,Slottsholmen 1 Invest ABs finansiella ställning per den 31
,,.,.- 4

,f

--------

de?emb;r2015.oc_hav dess fin_?nsiell?result?t för år:t J,. ??n? A.....-

enliqt årsredovisnlnqslaqen. Forvaltnmgsberattelsen ar «uktoris?fadrevisor

förenlig med årsredovisningens övriga delar. / _

/

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkl)i,11.i;i?n1f?rfb,l;l?l?vt??Alj,_ftllfllJ?Ri·




