Årsredovisning för
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sealwacs AB, 556890-8486 får härmed avge årsredovisning för 2013.

Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet inom utveckling och tillverkning av maskiner för plast- och
gummiindustrin.

Riktade emissioner m m
Den 22 maj 2014 registrerades en nyemission som tillförde bolaget ytterligare 400 500 kr Antalet aktier
ökade med 1 500 och uppgår nu till 16 500 aktier. Aktiekapitalet ökade med 15 000 kr och uppgår nu
till 165 000 kr.

Ekonomisk översikt
Räntabilitet på
sysselsatt kapital i %
Soliditet, %
Resultat per aktie, kr

2013-12-31

2012-12-31

-0,9
87,7
-3

-13,7
68,7
-12

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

-6 028
-1 250
-7 278

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

-7 278
-7 278

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2013-01-012013-12-31

2012-02-212012-12-31

-

-

-1 250
-1 250

-6 028
-6 028

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-1 250

-6 028

Resultat före skatt

-1 250

-6 028

Årets resultat

-1 250

-6 028

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

1
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

2

50 000
50 000

50 000
50 000

50 000

50 000

Kassa och bank

112 722

13 972

Summa omsättningstillgångar

112 722

13 972

SUMMA TILLGÅNGAR

162 722

63 972

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

50 000
100 000
150 000

50 000
50 000

-6 028
-1 250
-7 278

-6 028
-6 028

142 722

43 972

20 000
20 000

20 000
20 000

162 722

63 972

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (500 aktier)
Nyemission under registrering
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
2013-12-31

2012-12-31

Panter och säkerheter för egna skulder
Summa

Inga

Inga

Övriga ställda panter och säkerheter
Summa

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser
Summa

Sealwacs AB
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Definition av nyckeltal
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.
Vinst per aktie
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22%) i förhållande till
balansomslutningen.

Redovisning av (övriga) intäkter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i
likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning
av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är
förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i
den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts,
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget
ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning
för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens
ekonomiska innebörd. Utdelningsintäkt redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som
säker.
Färdigställandegraden fastställs, när ett tjänsteuppdrag består av ett obestämt antal aktiviteter under
en överenskommen tidsperiod, genom att fördela inkomsten linjärt över perioden.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.
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Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

2013-12-31

2012-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

-

-

-

-

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Ackumulerade uppskrivningar enligt plan:
Ackumulerade nedskrivningar:
Redovisat värde vid årets slut

-

-

50 000

50 000

Balanserat
resultat
-6 028

Årets
resultat
-6 028
6 028

-6 028

-1 250
-1 250

Not 3 Eget kapital
Aktiekapital
50 000

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående års resultat
Nyemission under registering
100 000
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
150 000

Reservfond
-

-

Underskrifter
Göteborg den 23 maj 2014

Claes Holmberg
Styrelseordförande

Chister Danielsson
Styrelseledamot

Erik Isberg
Styrelsledamot

Lennart Carlsson
Styrelseledamot

Erling Svensson
Styrelseledamot

Roy Jonebrant
Styrelseledamot

