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Arsredovisningen ar upprattad i svenska kronor, SEK. Om inte annat sarskilt anges, redovisas alla belopp 

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser foregaende ar. 

Forvaltningsberittelse 

Verksamheten 

Allmiint om verksamheten 

Bolaget skall aga och férvalta fastigheter samt darmed férenlig verksamhet. 

Féretaget har sitt sate i Arboga. 

Ry 

Flerarséversikt (Tkr) 2022 

Nettoomsattning 0 

Resultat efter finansiella poster -6 

Soliditet (%) 95,0 

Foérandringar i eget kapital 
Aktie- 

kapital 

Belopp vid arets ingang 100 000 

Disposition enligt beslut 

av arsstamman: 

Arets resultat 
Belopp vid arets utgang 100 000 

Resultatdisposition 
Styrelsen féreslar att den ansamlade férlusten (kronor): 

ansamlad forlust 

arets vinst 

behandlas sa att 

i ny rakning 6verf6res 

2021 2019/20 

(18 man) 

0 0 

9 -14 
95,6 100,0 

Balanserat Arets 

resultat resultat 

-14 100 9 450 

9 450 -9 450 

3 455 

-4 650 3 455 

-4 650 

3 455 

-1 195 

-1 195 

-1 195 

Totalt 

95 350 

0 

3 455 

98 805 

Foretagets resultat och stallning i 6vrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansraékning med noter.
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Resultatraékning 

Summa rérelseintakter, lagerforandringar m.m. 

Ro6relsekostnader 

Ovriga externa kostnader 

Summa rérelsekostnader 

RG6relseresultat 

Finansiella poster 

Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 

Erhallna koncernbidrag 

Summa bokslutsdispositioner 

Resultat fore skatt 

Skatter 

Skatt pa arets resultat 

Arets resultat 

Not 2022-01-01 

-2022-12-31 

-6 175 

-6 175 

-6 175 

468 

468 

-5 707 

10 000 

10 000 

4 293 

-838 

3 455 
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2021-01-01 

-2021-12-31 

-8 550 

-8 550 

-8 550 

-8 550 

18 000 

18 000 

9 450 

9 450
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Balansrakning Not 

TILLGANGAR 

Anliggningstillgangar 

Finansiella anliggningstillgangar 
Fordringar hos koncernféretag 3 

Summa finansiella anlaggningstillgangar 

Summa anlaggningstillgangar 

Omsittningstillgangar 

Kassa och bank 

Kassa och bank 

Summa kassa och bank 

Summa omsittningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

2022-12-31 

28 468 

28 468 

28 468 

75 550 

75 550 

75 550 

104 018 
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2021-12-31 

18 000 

18 000 

18 000 

81 725 

81 725 

81 725 

99 725
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 100 000 100 000 

Summa bundet eget kapital 100 000 100 000 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat -4 650 -14 100 

Arets resultat 3 455 9 450 

Summa fritt eget kapital -1 195 -4 650 

Summa eget kapital 98 805 95 350 

Kortfristiga skulder 

Skatteskulder 838 0 

Upplupna kostnader och férutbetalda intakter 4 375 4 375 

Summa kortfristiga skulder 5 213 4375 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 104 018 99 725
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmdnna upplysningar 
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och Bokféringsnamndens allmanna 

rad (BFNAR 2016:10) om arsredovisning i mindre foretag. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsattning 

Rorelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaéktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intakter och kostnader men fore bokslutsdispositioner och skatter. 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) 1 procent av 

balansomslutning. 

Not 2 Uppgifter om moderféretag 

Moderforetag i den minsta koncern dar féretaget ingar och som upprattar koncernredovisning ar 

Sturestadens Fastighets AB med organisationsnummer 556167-2063 med site i Arboga. 

Not 3 Fordringar hos koncernféretag 
2022-12-31 2021-12-31 

Ingaende anskaffningsvarden 18 000 

Tillkommande fordringar 10 468 18 000 

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 28 468 18 000 

Utgaende redovisat varde 28 468 18 000
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Resultat- och balansrakningen kommer att foreléggas pa arsstamma for faststallelse. 

Arboga den 9 februari 2023 

Mats Ohgren \ (a adin 
Ordférande     

    Mikael Dahlqvist éxander Knutsson 

\. 

  

Torbjorn Persson Hans4Olof Lund 

taker hore 
Hakan Larsson 

Verkstallande direkt6r 

Var revisionsberattelse har limnats 2S feb Man 2028 

A 

Fredrik Eklu Sjéden 

Auktoriserad revisor



Revisionsberattelse 
Till bolagsstamman i Gropgarden Fastigheter i Arboga AB, org. nr 559211-5108 

Rapport om arsredovisningen 
  

Uttalanden 

Vi har utfért en revision av arsredovisningen fér Gropgarden Fastigheter i Arboga AB fér ar 2022. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande 
bild av Gropgarden Fastigheter i Arboga ABs finansiella stallning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat for aret enligt 
arsredovisningslagen. Foérvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens 6vriga delar. 

Vi tillstyrker darfor 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 ar oberoende i férhallande till Gropgarden Fastigheter i Arboga AB 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 A4ndamalsenliga som grund fér vara uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direkt6érens ansvar 
Det ar styrelsen och verkstallande direktéren som har ansvaret for att 
arsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 

arsredovisningslagen. Styrelsen och verkstallande direktéren 
ansvarar dven for den interna kontroll som de bedémer ar nédvandig 
fér att uppratta en arsredovisning som inte innehaller nagra 
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 

misstag. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkstallande direktéren for bedémningen av bolagets férmaga att 
fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om 
forhallanden som kan paverka férmagan att fortsatta verksamheten 
och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift till4mpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 

verksamheten. 

  

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 l4mna en revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. 
Rimlig sakerhet dr en hég grad av sakerhet, men 4r 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 utfor granskningsatgarder bland annat 
utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar 
tillrackliga och Andamalsenliga for att utgéra en grund fér vara 
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet 
till foljd av oegentligheter ar hégre 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 for 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 styrelsens och verkstallande 
direktérens uppskattningar i redovisningen och tillhérande 
upplysningar. 

— drar vien slutsats om lampligheten i att styrelsen och 
verkstallande direktéren anvander antagandet om fortsatt drift 
vid upprattandet av arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats, 
med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana 
handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets férmaga att fortsatta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i 

revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna 
i arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, 
om sadana upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om 

arsredovisningen. Vara slutsatser baseras pa de revisionsbevis 
som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock 
kan framtida handelser eller férhallanden g6ra att ett bolag inte 
langre kan fortsatta verksamheten. : 

— 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 styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten fér 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 férfattningar 
  

Uttalanden 

Utéver var revision av arsredovisningen har vi Aven utfért en revision av styrelsens och verkstallande direktérens férvaltning for Gropgarden 
Fastigheter i Arboga AB fér ar 2022 samt av forslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst eller férlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstamman behandlar férlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledaméter och 
verkstallande direktéren ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 
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Grund for 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 Gropgarden Fastigheter i Arboga AB 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 for vara uttalanden. 
  

Styrelsens och verkstallande direktérens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner 

betraffande bolagets vinst eller férlust. Vid férslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedémning av om utdelningen ar 
férsvarlig med hansyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 

omfattning och risker staller pa storleken av bolagets egna kapital, 

konsolideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigt. 

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och férvaltningen av 

bolagets angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fortl6pande 

bedéma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

Revisorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart 
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med 

en rimlig grad av sakerhet kunna bedéma om nagon styrelseledamot 
eller verkstallande direktéren i nagot vasentligt avseende: 

—— f6retagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

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

Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller forlust, och darmed vart uttalande om detta, ar att 

med rimlig grad av sakerhet bedéma om forslaget ar forenligt med 

aktiebolagslagen. 

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 férsummelser som kan foranleda 

Vasteras den 23 februari 2023 

  

Fredrik Eklu Sj6dén 

Auktoriserad revisor 
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organisation ar utformad sa att bokféringen, medelsférvaltningen och 

bolagets ekonomiska angelagenheter i 6vrigt kontrolleras pa ett 
betryggande satt. 
Verkstallande direktoren ska skota den lodpande férvaltningen enligt 

styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 

atgarder som ar nédvandiga for att bolagets bokféring ska fullgoras i 

dverensstammelse med lag och fér att medelsférvaltningen ska 
skétas pa ett betryggande satt. 

ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner 

av bolagets vinst eller forlust inte ar férenligt med aktiebolagslagen. 

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 forvaltningen och 

forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust 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. Som underlag for vart uttalande om styrelsens 
forslag till dispositioner betraffande bolagets vinst eller férlust har vi 

granskat om forslaget ar forenligt med aktiebolagslagen. 
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