Gotland Whisky AB

årsredovisning

Gotland Whisky AB publ
org.nr 556664-7276

räkenskapsåret
2004-09-01 - 2005-12-31

Gotland Whisky AB
Org.nr 556664-7276

Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01 - 2005-12-31.

f ö r v a lt n i n g s b e r ä t t e l s e
Gotland Whisky AB:s första räkenskapsår har givit en förlust på 860 kkr. Bolaget har inte haft några intäkter
och kostnaderna hänför sig framförallt till den publika nyemissionen och fastigheten Robbjens 1:36.
Robbjens 1:36, som är taxerad som jordbruksfastighet, förvärvades i oktober 2004 av Marianne Hult
och Bo Wikström. Gotland Whisky AB, som så snart det är möjligt, skall överta fastigheten till ursprungligt
pris står för fastighetens samtliga kostnader.
Bolagets likviditet uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 1 040 kkr. Den publika nyemissionen
2005 gav ett väsentligt lägre kapitaltillskott än förväntat. Av maximala 6 000 kkr, tecknades 23%, motsvarande 1 387 kkr. Bolaget behöver ytterligare kapitaltillskott före utgången av 2006 för att överleva.
Styrelsens ansträngningar att få in nytt kapital har ännu inte givit något positivt resultat.
Projektering av ombyggnad av den befintliga ladan på Robbjens till Whiskydestilleri har genomförts
efter räkenskapsårets utgång. Den totala kostnaden för ombyggnaden inklusive inköp och installation av
all utrustning har kostnadsberäknats till mellan 4 000 och 5 000 kkr.

verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att tillverka och sälja vin, malt- och spritdrycker, bedriva utbildningsverksamhet gällande livsmedel och spritdrycker samt bedriva med dessa förenlig verksamhet.
Bolaget har under året utfört tre nyemissioner och en fondemission.

flerårsöversikt
2004-2005
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto

2 040
- 854 016

2005-12-31
Soliditet (%)

84

Avkastning på eget kap. (%)

-83

förslag till behandling av
ansamlad förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten:
årets förlust

- 854 017

behandlas så att
i ny räkning överföres

- 854 017

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
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r e s u ltat r ä k n i n g
Not

Nettoomsättning

2004-09-01 - 2005-12-31
(16 mån)
2 040
2 040

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar

1
2
4

-724 506
-126 045
-5 487
-856 038

Rörelseresultat

-853 998

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

18
-37
-854 017

Årets resultat

-854 017
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balansräkning
Not

2005-12-31

4

50 823
50 823

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

87 894

Kassa och bank

1 091 209

Summa omsättningstillgångar

1 179 103

Summa tillgångar

1 229 926
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e g e t ka p i ta l o c h s k u l d e r
Eget kapital

5

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa aktiekapital

685 000
685 000

Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets resultat
Summa eget kapital

1 202 500
-854 017
1 033 483

Långfristiga skulder
Övriga skulder

1 989

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

142 131
27 699
24 624
194 454
1 229 926

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga
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t i l l ä g g s u p p ly s n i n g a r
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Noter
1 Arvode och kostnadsersättning till revisor
2004-09-01 - 2005-12-31
Lindebergs Grant Thornton
Övriga kostnader

10 000
12 500
22 500

2 Anställda och personalkostnader
2004-09-01 - 2005-12-31
Medelantalet anställda
Kvinnor
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till övriga anställda
Övriga sociala kostnader

1

112 611
250
112 861

3 Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

20%

4 Inventarier
2005-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

56 310
56 310

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 487
-5 487

Utgående redovisat värde

50 823

5 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Fondemission
Nyemission
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Reservfond

100 000
233 333
351 667

1 202 500

685 000

1 202 500

Visby den 5 juni 2006

Marianne Hult
Ordförande

Jan Ahlby

Tommy Daun

Anders Stumle

Jan H Svensson

Bo Wikström
Verkställande direktör

revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats den 9 juni 2006.

Bengt Öberg
Godkänd revisor

Årets resultat

-854 017
-854 017

Gotland Whisky AB
Org.nr 556664-7276

revisionsberättelse
till årsstämman
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Gotland Whisky AB för år 2004-09-01 – 2005-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 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 bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Visby 2006-06-09

Bengt Öberg
Godkänd revisor

