SLUTREDOVISNING
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G3A AB, 556572–4621, i likvidation
Slutredovisning 2021-01-01 – 2021-06-30

Undertecknad likvidator får härmed avge slutredovisning för förvaltningen av bolaget under hela likvidationsperioden.
Beslut om likvidation och likvidator
Den 30 september 2020 beslutade bolagsstämman att bolaget skulle träda i likvidation.
Enligt beslut av Bolagsverket trädde bolaget i likvidation den 2020-10-08, varvid undertecknad förordnandes till likvidator. Bolaget avgav sin årsredovisning för räkenskapsåret
2020 den 9 juni 2021.
Kallelse på okända borgenärer
Bolagets samtliga kända tillgångar omhändertogs av undertecknad som även ansökte om
kallelse på okända borgenärer. Bolagsverket utfärdade sådan kallelse 2020-10-26
Anmälningstiden gick ut den 2021-04-26 utan att någon okänd borgenär anmält sig.
Bolagets avveckling
Avvecklingen av bolaget har pågått alltsedan Bolagsverket utsåg undertecknad till likvidator. Bolagets skulder har betalats i den mån de varit förfallna till betalning.
Redogörelse för skiftet
Efter betalning av bolagets skulder jämte ackumulerade likvidationskostnader till datum
för denna slutredovisning kvarstår 712 029 SEK i utskiftningsbara medel och består av
en fodran på moderbolaget Arcane Crypto AB (publ) om 694 000 SEK och likvida medel
om 18 029 SEK. Utskiftningen uppgår till ca 0,0014 kr per aktie, och fördelas så att
Arcane Crypto AB (publ) kvittar sin skuld på 694 000 SEK samt ehåller resterande
13 044 SEK i likvida medel. Övriga aktieägare erhåller sin andel i likvida medel om totalt
4 985 SEK. Hela utskiftningen kommer att betalas ut i sin helhet ut till Arcane Crypto AB
(publ) som övertar betalningsansvar till minoritetsägare. Minoritetsägare kan vända sig till
Arcane Crypto AB (publ) med anspråk på sin utskiftningslikvid i enlighet med aktuell
aktieförteckning och godkänd identitetshandling.
Bolagets ställning vid likvidationens början och vid likvidationens slut jämte resultatet för
likvidationen under 2021 framgår av bifogade resultat- och balansräkningar.
Beträffande resultatet av avvecklingen i övrigt hänvisas till årsredovisningen för 2020.
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G3A AB, 556572–4621, i likvidation
Slutredovisning 2021-01-01 – 2021-06-30

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 – 2021-06-30
2021-01-012021-06-30
TSEK
Rörelseintäkter

0

7

-306

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader (1)
Personalkostnader (2)
Summa kostnad

-306

-496
444
-52

Rörelseresultat

-306

-45

0

-4

Resultat efter finansiella poster

-306

-49

Periodens resultat

-306

-49

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
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G3A AB, 556572–4621, i likvidation
Slutredovisning 2021-01-01 – 2021-06-30

BALANSRÄKNING

2021-06-30

2020-12-31

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Fordran koncernbolag
Kassa och bank

0
694
18

45
1 097
37

Summa omsättningstillgångar

712

1 134

Summa tillgångar

712

1 179

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital, bundet
Registrerat Aktiekapital

820

820

198
-306
-108

149
49
198

Summa eget kapital

712

1 018

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader

0
0
0

4
124
33

Summa kortfristiga skulder

0

161

712

1 179

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

TSEK
TILLGÅNGAR

Eget kapital, fritt
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital och skulder
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G3A AB, 556572–4621, i likvidation
Slutredovisning 2021-01-01 – 2021-06-30

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 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. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter
Not 1 – Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader utgör av diverse mindre förvaltningskostnader, ekonomitjänster,
revisorsarvode samt bankavgifter.
Not 2 – Personalkostnader
G3A sålde sin operativa verksamhet under fjärde kvartalet 2019 till Wifog Sverige AB. I
den transaktionen följde samtliga anställda med. Kvar i G3A var de kostnader till personal
som avslutade sin anställning innan förvärvet samt en del utestående pensionsskulder.
Styrelsen i G3A betalde de utestående pensionsskulderna (de som skulle betalas) och
valde därefter att boka bort den del av historiken som bedömdes som felbokningar. Ingen
har de berörda före detta anställda hade något krav mot bolaget vid tillfället för bortbokningen. Konsekvensen av bokningen är att bolaget redovisar positiva personalkostnader under 2020.

Stockholm, det datum som framgår av den digitala signaturen
Johan Stridbeck
Likvidator

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats det datum som framgår av den digitala signaturen
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Victor Lindhall
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse avseende slutredovisning enligt
25 kap. 40 § ABL
Till bolagsstämman i G3A AB i likvidation, org.nr 556572-4621

Rapport om slutredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av slutredovisningen för G3A AB i likvidation för likvidationen i dess helhet,
som innefattar skiftet per 2021-06-30.
Enligt vår uppfattning har slutredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med slutredovisningens övriga delar.

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 G3A AB i likvidation 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.

Likvidatorns ansvar
Det är likvidatorn som har ansvaret för att slutredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen.
Likvidatorn ansvarar även för den interna kontroll som likvidatorn bedömer är nödvändig för att
upprätta en slutredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida slutredovisningen 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
slutredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i slutredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i likvidatorns
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
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Vi måste informera likvidatorn om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av slutredovisningen har vi även utfört en revision av likvidatorns förvaltning för i
likvidation för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.
Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen.

Grund för uttalande
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 G3A AB i likvidation 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 vårt
uttalande.

Likvidatorns ansvar
Likvidatorn 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.

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 likvidatorn i något
väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•

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

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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm, det datum som framgår av den digitala signaturen
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Victor Lindhall
Auktoriserad revisor
2 av 2
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Victor Per Ludwig Lindhall

Datum

Victor Lindhall
Director
Leveranskanal: E-post

JOHAN STRIDBECK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-07-02 10:53:09 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN STRIDBECK

Datum

Johan Stridbeck
Leveranskanal: E-post
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