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Västsvensk Logistik AB
559132-1145

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Västsvensk Logistik AB, 559132-1145 får härmed avge
årsredovisning för perioden 2021-05-01 - 2022-04-30.

Allmänt om verksamheten
Bolagets verksamhet är att förvalta lösöre och bedriva därmed förenling verksamhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under räkenskapsåret har Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") sålt dotterbolaget Västsvensk
Logistik Propco AB, ägare till fastighetén Hästägaren 3 i Mölndal, till Revelop V AB. I och med
försäljningen av dotterbolaget bedriver Bolaget inte längre någon verksamhet
Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 har Västsvensk Logistik AB följt
händelseutvecklingen noga. Västsvensk Logistik AB har följt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten,
WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Covid-19 har till
dags dato inte haft någon betydande påverkan på verksamheten.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

2022-04-30
Rörelseresultat
-2 046
Balansomslutning
260 645
Soliditet % (1)
99,9
Avkastning på eget kapital % (2)
17,9%
Avkastning på totalt kapital % (3)
17,7%

2021-04-30
-1 530
227 781
99,5%
-0,5%
-0,7%

2020-04-30
-1 242
233 215
97,7%
7,3%
7,0%

2019-04-30
-1 367
234 349
97,7%
8,1%
7,8%

Belopp i Tkr
2018-04-30
-1 298
231 095
99,7%
-0,4%
-0,6%

1. Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.
2. Årets resultat / Genomsnittligt justerat eget kapital
3. (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Belopp i kr
211 421 966
46 531 137
257 953 103

Balanserat resultat
Årets resultat

Styrelsen föreslår att de fria medlen disponeras så att:
Balanseras i ny räkning

257 953 103
257 953 103

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Administrationskostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2021-05-012022-04-30

2020-05-012021-04-30

975 000
975 000

1 200 000
1 200 000

-3 020 441
-326
-2 045 767

-2 730 408
-1 530 408

48 159 828
-4 285
46 109 776

-7 351
-1 537 759

46 109 776

-1 537 759

421 361

315 264

46 531 137

-1 222 495
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2022-04-30

2021-04-30

4

1 545 314
1 545 314

223 818 783
1 123 953
224 942 736

1 545 314

224 942 736

93 750
2 915 613
321 369
3 330 732

1 160 260
353 192
1 513 452

Kassa och bank

255 768 776

1 325 115

Summa omsättningstillgångar

259 099 508

2 838 567

SUMMA TILLGÅNGAR

260 644 822

227 781 303

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2022-04-30

2021-04-30

2 450 000
2 450 000

2 450 000
2 450 000

228 873 100
-17 451 134
46 531 137
257 953 103

228 873 100
-3 366 139
-1 222 495
224 284 466

260 403 103

226 734 466

40 212
26 507
175 000
241 719

138 275
245 000
663 562
1 046 837

260 644 822

227 781 303

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (100 000 aktier, kvotvärde 1)
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
2021-05-012022-04-30

2020-05-012021-04-30

-2 045 767
-4 285
-2 050 052

-1 530 408
-7 291
-1 537 699

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar
Ökning(-)/Minskning (+) av leverantörsskulder
Ökning(+)/Minskning (-) av övriga kortfristiga skulder

-1 817 280
-98 063
-462 055

3 829 836
-37 310
114 329

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 427 450

2 369 156

Investeringsverksamheten
Utdelning från dotterföretag
Sålda dotterbolag
Avyttring av finansiella tillgångar

26 862 500
245 116 111
-245 000

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

271 733 611

-

Finansieringsverksamheten
Utdelning

-12 862 500

-4 287 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-12 862 500

-4 287 500

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

254 443 661
1 325 115
255 768 776

-1 918 344
3 243 459
1 325 115

Belopp i kr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
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Rapport över förändring i eget kapital

Ingående
eget kapital
2020-05-01
Disponering av
föregående
års resultat
Årets resultat
Utgående
eget kapital
2021-04-30

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
Resultat

Årets
Resultat

Summa
eget kapital

2 450 000

228 873 100

-19 994 707

16 628 568

227 956 961

16 628 568

-16 628 568
-1 222 495

-1 222 495

2 450 000

Ingående
eget kapital
2021-05-01
2 450 000
Balanserat resultat
Disponering av
föregående
års resultat
Utdelning
Utgående
eget kapital
2022-04-30

2 450 000

228 873 100

-3 366 139

-1 222 495

226 734 466

228 873 100

-3 366 139
-1 222 495

-1 222 495
1 222 495

226 734 466

46 531 137

46 531 137
-12 862 500

46 531 137

260 403 103

-12 862 500

228 873 100
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att bolaget så långt som möjligt
tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt
beaktat sambandet mellan redovisning och beskattning.
Klassificering och uppställningsformer
Företagets resultat- och balansräkning är uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman.
Skillnaden mot IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av
koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av finansiella intäkter och kostnader,
anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik.

Finansiella instrument
Företaget har valt att tillämpa undantaget i RFR 2 avseende IFRS 9 i juridisk person.
Företaget redovisar en finansiell tillgång eller en finansiell skuld när det blir part i det finansiella
instrumentets avtalsmässiga villkor.
Vid första redovisningstillfället redovisas finansiella instrument till anskaffningsvärde, med vilket avses
det belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv med tillägg för transaktionsutgifter som är
direkt hänförligt till förvärvet.
Företaget redovisar en förlustreserv för förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar som
redovisas som anläggningstillgångar och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Per varje balansdag
redovisar företaget förändringen i förväntade kreditförluster sedan det första redovisningstillfället i
resultatet.
Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på finansiella tillgångar som redovisas som
omsättningstillgångar ska principerna för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9
tillämpas.
En finansiell tillgång respektive finansiell skuld bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga
rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats respektive när den avtalade
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Ändrade redovisningsprinciper
Använda redovisningsprinciper är oförändrade och överensstämmer med dem som tillämpades under
föregående räkenskapsår.
Ändringar i RFR 2 som ännu inte har trätt i kraft
Rådet för finansiell rapportering har inte beslutat eller föreslagit om några väsentliga ändringar som
ännu inte har trätt ikraft.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar:
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i
uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av bolagets redovisningsprinciper:
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom de som innefattar uppskattningar (se
ovan), som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av bolagets redovisningsprinciper och som
har den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av bolagets redovisningsprinciper är:
- Tillgångar och skulder är bokade enligt anskaffningsvärde, dock max till bedömt restvärde
- Osäkra fordringar bedöms vid varje årsskifte och eventuellt nedskrivningsbehov går mot
resultaträkningen.

Not 3 Räntekostnader och liknande kostnader
2021-05-012022-04-30
4 285
4 285

2020-05-012021-04-30
7 351
7 351

2022-04-30

2021-04-30

223 818 783
-223 818 783
-

223 818 783
223 818 783

2022-04-30

2021-04-30

Aktier i dotterbolag

-

223 818 783

Summa ställda säkerheter

-

223 818 783

Övrigt
Summa

Not 4 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Försäljning Västsvensk Logistik Propco AB (556905-3977)
Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser
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Not 6 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Styrelsen avser att kalla till årsstämma att hållas den 22 augusti 2022. Styrelsen avser inte att föreslå
någon utdelning. Utöver ordinarie beslut på årsstämman, avser styrelsen i stället att föreslå en
utbetalning till aktieägarna om 103,65 kronor per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande.
Inlösenaktierna avses kunna handlas på Spotlight Stockmarket under en period. Därefter löses alla
inlösenaktier automatiskt in för 34,55 kr per inlösenaktie efter aktiespliten (103,65 kr före aktiesplit).
I och med att försäljningen av dotterbolaget är genomförd bedriver bolaget inte längre någon
verksamhet. Bolaget bedömer därför att bolaget inte längre uppfyller noteringskraven på Sporlight
stockmarket. Styrelsen avser därför att föreslå årsstämman att bolagets aktier avnoteras från Spotlight
Stock Market samt att bolaget träder i frivillig likvidation.
Resterande eventuella tillgångar, som är kvar efter nedläggningsomkostnader, kommer sannolikt att
kunna skiftas ut under Q1 eller Q2 2023 genom likvidatorns försorg.
Avyttringen innebär att den totala avkastningen på Bolagets aktie, för den som köpte aktien vid
noteringen på Spotlight i början av 2018 och har behållit aktien sedan dess, uppgår till cirka 24
procent, som tidigare kommunicerats. Avräkning har gjorts för likvidationskostnader med cirka 4 Mkr
varav cirka 1,4 Mkr som reserv för oförutsedda kostnader.
Efter balansdagen är säkerhetsläget i Europa fortsatt försämrat. Det är ledningens bedömning att detta
inte haft någon större påverkan på bolagets verksamhet.
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Underskrifter
Stockholm den dagen vår elektroniska signatur anger

Per-Olof Persson
Styrelseordförande

Per-Åke Agnevik
Styrelseledamot

Peter Bredelius
Styrelseledamot

Lennart Karlsson
Styrelseledamot

Carl Janson
Styrelseledamot

Maarit Nordmark
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dagen vår elektroniska signatur anger
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Helena Ehrenborg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ), org.nr 559132-1145

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västsvensk Logistik AB (publ) för räkenskapsåret 1 maj 2021 till
30 april 2022.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Västsvensk Logistik AB (publ)s finansiella ställning per den 30 april
2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Västsvensk Logistik
AB (publ).

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
Västsvensk Logistik AB (publ) 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 årsredovisningen 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 årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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 årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Västsvensk Logistik AB (publ) för räkenskapsåret 1 maj 2021 till 30 april 2022 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
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 Västsvensk Logistik AB (publ) 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 som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den 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
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Helena Ehrenborg
Auktoriserad revisor
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