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FöRVALTNINGSBERÄTTEL5E

Siyr€ sen för Singöaffären aB (p!b ) får härmed avlämna årsredovisning fdrtiden
2009 05 01ti12010 04 30.

Bo agets organls.tionsnumnet * 5567a2 6747. Bolacet har sitt säte iStockholm, Nortä je kommun med adress

sin€ö 1402, 760 45 Grlss eharnn. Bolaget startade sin verksamhet i maj 2009.

lnformation om verksamheten
SlnsöAffärei AB byeger och förvaltar en fastshet på 5 nsö avs kten att upp åta lokalen tll en ivsmede shaid are.

Vlslonen är att personer som ofta vistas på 5insö och FoCdö sjä va ska k!nna påverka möjlisheten, geiorn bolaget, att
envä f!ngerande das isvaruhande lånssiktlst ska verka påslnCd. singöAffären AB ä.ettfastiChetsbo ae och idän är

att !pplåta loka en til en handhre vi ken iegen röre se drlver butiken, a ternauvt att SingöAIIären AB också drive.

väsentlisa händeker u nd er räkenskapså ret
singöaffärensfö6taverksarnhetsårharfrämst ägnatsåtatt planera, köpr mark, !pphand a och färdigstäla en oka

för livsmedelshandel. Genomförandet har sått enlisl plan med projektering och markarbeten tnder hönen,
uppförande av loka !ndervinternsamtinreochyitrearbetenundervårvntern.Vid!t€ängenavverksamhetsåret
återstod endast en de av nre och yttre arbeten samt s Ltbesiktnins och för butiksdriftens vldkommandei inrednlns av

Nyemissioner !nder sommaren mdj lg8jorde årets invener nsar ifastigheten. Merparten av bolasets kostnader under

året är härförbara till emlsslon, bo agsbi dande och utsklck lnfÖr bo agsstämma.

Beroende av dei goda kapitaltilförse n under sommaren kunde beslut tas om en kraftf!l satsning pä framtlden och

v dare utveck in€, genom att bygga en stötre oka än det u6pruneliea förs aget.

Därmed ärSingöAffäre. aB vö r!st.d med en fastishet, förberedd atthantera o ikaframtida behov.

Iiden efter bokslutsdågen
Fastgheten slutberiktigades imaloch loka en är.u färdisstäld.
singöAffären kunde samma månad mottaga ett posluvt besked frän änstyrelsen angående ett bldrag om 400 kk. P g

a att slnsöAffären får ett bidrag kan också inköp av bltikslnvent!rier ske lnom bolaset uider maj ochj!ni.
under aprllfötuärvades 60 % av ett nystartat akuebo aB. som hyressäst lfastisheten ska Ri.Cänan aB driva

ivsmede sbutik, anstä la pe6onal, ansvara för rrcdning samt köpa och sälja varor.
I maj annä ldes en bltikschef, Stefan Dlcke som tll sammäns med vD, Lars-Er k Karkson ska ansvara för driften. Den

1116förhandsvisades butiken och lnvigfingenvar ördagen den 1216.

Arvoden till sty.elseledamöter
nget arvode har utgåtttilstyrekeledamöter eller VD.

Under året p anerarSinsöAffären att förbätka och s ltföra arbetet med den yttre mijön runt affären. Kost.aderför bL

aasfateringochbeysnlngöve6krid€rdockdeffiransieiaförmäganvarförytterigarefinanslerlngkrävsför
eventuel t stö(e lnsatser.

Förslag till resultatdisposition
Til bo agsstämmans förfosande stårföljande resultat lik !sive dverkurefond
Baianserat 0
överkursfond 1482 s00
Ärets resultat '101239
Summa 1341261
Styre sen fbres år fö jande resultatdisposltion
-v dlr ng tj!e-fo1 18 261
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RESULTATRÄKNING

BeloDD i kr Nol

2009-05-01

2010-04-30

Rörelsens intiikter
Nettoomsättnlnq 20 000

20 000

Rörclsens kostnader

Övrioa externa kostnader

Avskrivningar

1,2 -113 322

0

-'113 322

-93 322

Resultat trän finansiellå investeringar

Ranteintäkter
Räntekostnader och liknande
resultalposter

0

-7 917

7 911

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdlsposilioner

Skatt på årets resultai

ÄRETS RESULTAT

-101 239

0

0

-101 239
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BALANSRÄKNING

2010 04-30

ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
Mate rb 1l a an I ägg n in gstil lg äng at
Fastighet
F i ns ie 1l a an lägg n in gstilg ån gar
Ande ar i intresseföretag

SUIU[IA ANLÄGGNlNGSTILLGANGAR

4 258 081

60 000

4 318 081

OI\,1SÄTTNI NGSTI LLGÄNGAR
Övrga fordr ngar
Förutbeta da kostnader och upplupna intakter

SUI\,1MA OMSATTNINGSTILLGÄNGAR

66 648
7 410

74 458

1 254 320

1328778

SUMMA TILLGANGAR 5 646 859

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kaplal
Aktiekapta

Överkurcfond
Ärets resuliat

SUMIVA EGET KAPITAL

1 582 500

1 482 500
-141 239

1 381 261

2 963 761

KORTFRIST]GA SKULDER
Sku der till kreditinstitut
Leverantörsskulder
lJpp upna kostnader och föruibetalda intäkter
SUI\,{I\TIA KORTFRISTIGA SKULDER

2 100 000
14 813

568 285
2 683 098

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 646 859

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar

K

2100 000



TILLÄGGSIJPPLYSNINGAR

ALLMÄN NÄ UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Årsredov sninqen har uppråltats enlqt åEredovis. ngslaq€n o.h Bokförinqsnåmndens a månna råd

som inkomst .edovlsar bo aget det verk i9a vårdet.v v.d söm erhål ts eier kommer att edråla

Perod s€ri.q av nkomster och utq fter har skett en iqt Sod redovsningssed

vårderingspdnciper m.m.

T llq:nqar och sku der har upptaqits t I ansk.ffninqsvärden dår inget a..at anqes

Fordr nqar hår upptagits ti! de beopp varmed de beråknas .flyla.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Nor l Atuode och kostnadsersättning

Med rev sionsuppdrag avses 9r..sk. iq av åreredov sn nsen och bokför nqen s.mt stvresens och

verkstållande direktörens förvaltn ng, övriga .rbetsuppq fter soln det ankommer på bo aqets rev sor att

ltför. saml rådq vn nq eller annat b l.äde som föranleds .v iakttagelser v d sådan granskn ng e ler

genomförandet av sådana övrig. arb€tsuppq fter. A lt ann.t år andra uppdrag

2009-2010

Revs onsuppdråq Granl Thomlon Sweden AB

Not 2 övriga kostnåder

5 000

Koslrader lör bolaqsbidn ng och nyemiss on

Koslnader iÖr rekrytering av handla€

Koslnader för redovisnng och revison

Faslighelef singö söderby 3 34Iorväeades december2009. På iasl ghel upplöres e. butiks okalom

430 kvad.almeter. Fastghelen vår per 2o1o 04 30 nle fård qslålld varldr nga avskrivningar påbölals

73 738

29 402

Fasliqhelen komme. atl fardigstå las Lnder sonmaren 2010

2009 2010

ackumLlerade anskaifn nqsvärden

Ulgående åckum!le€de anskafi n ngsvåden

0

4 254 Aa1
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Not4 specilikaiion andelar i inkessefdelag

Under aprl20lO foruäruades60% av ett nyslanat akl ebolag Ringarlaf AB som ska ldiva

livsmedelsbut k laslrgheten

Uppg fle. om organisal onsnummer och sate

60 000

0100 000

Not 5 Föråndring av eget kapiral

A ala aklier 1 532 500 med eltkvolvärde på l:

100 000

1 432 500

0 0

1 532 500

2A10 2411

Not 6 Upplupna koslnader

Kostnader för upplörarde av Iasllgheten

5 000

563 285

564235
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GrantThornton

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i

SingöAffären AB
Org.nr 556782-6747

Jag har graDskat årsredovisningen och bokföringcn salni sq-r.lscns fbrvaltDnrg i SingöAlhren AB

ftjr räkenskapstucl 2009-0 5 0 l -20 1 0'0'1 i 0 Det är sl)'rclsen som hxr å svaret lÖr

läkenskåpshandlingina och lijr!alrninger och ftr ait årsredovisningslagcn lillämpas vid

uppräitande av årsredovisniDgcn Mitt ansvarär atl L(talåmig om årsr edovisn irrgcn och

förlaltningen på grun.ivål av rnin rcvision

Rcvisiooen har utlörts i enlighct med god rcvisionssed i Sverige. Dc1 innebär atLjag planerar och

genonrft'rr revisioDen 1ör att med hög men intc åbsolLrt säkcrhei fbrsäkm mig om atl tusredovisnnrgen rnle

innehåller väscntliga felal(righeter En rcvision jnnclaltar ati granska ett urval av underlagcn för belopp och

annan inlbrmation i r äkensk apshand lingama I en revisur ineårockså alt plöva rcdov iso ingsp niipe r
och stvrelscns lillämpning av derr saml att bedÖmå de beldelsclirlla uppskaLtningar som slvrelsen

giofl nar rlen uppråtlat årsredovisnjngen samr aft utvärdcra den samladc hfomrationen i

årsredovisningen. Som underlag li'r miit uilalande om ansvarsliihet hariag granskat väsentliga

bcslui. åigärdcr och förhållanden i bolagct lbr alt krnmå bedöma om stvrelselc'lånoten är

ersättningsskyldig mot bolager. Jag har även granskat om stvrelseledamolcn på annat sä1ihandlat i

strid med aktiebolasslagen, årsredovisnnrgslagen eller bolagsordningcn JagaDScrått mrn rc!ision

!Lr rni! , ,.'i"g|r.dl.' n,. rnJ,rdcr.ned,r

ÅrsredovisniDgen har uppdllats i enlighct med åNrcdovisningslagcn och ger cn räfivisandc

bild av bolagels resulLat och slallDing i enlighct med god rctlovisningsscd i Sverige. |örvaltnirgs-

bcräftelsen är löreoliq med årsredovisningers övriga dclar

Jag lillsBrker a1r ålSsiänrnan lisrsiäller rcsultairäkningcn och balansräkllingen. disponemr viDsien

enligl fftslaget iftjr!ålioingsberarLclsen och bcviljar stvrelscledamolen ansvarsfrihct ftjr räkenskåpsäret

Stockholm deo l5 juDi 2010
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