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Styrelsen och verkställande direktören för Lind Meningsbyggnad A B får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2012.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolagets verksamhet skall vara att upprätta och framställa skriftliga alster samt bedriva teknisk
konsultverksamhet och annan förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat under eller efter räkenskapsårtes utgång.

Flerårsöversikt (tia-)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2012
370
26
81

2011
324
-8
83

2010
387
120
57

2009
624
372
69

F ö r s l a g till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
i ny räkning överföres

140 431
12 499
152 930

152 930

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

2008
220
140
67
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Not

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1
2

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2012-01-01
-2012-12-31

2011-01-01
-2011-12-31

370 011
370 011

324 088
324 088

-16 544
-161 868
-169 473
-2 287
-350 172
19 839

-17216
-93 840
-218 915
-2 287
-332 258
-8 170

6 149
-1
6148
25 987

29
-90
-61
-8 231

-7 500
18 487

4 000
-4 231

-5 988
12 499

-207
-4 438

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

3
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2012-12-31

2011-12-31

1 096

3 383

65 982
18 708
3 600
88 290

8 600
11 913
3 600
24 113

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

370 090
458 380

396 907
421 020

SUMMA TILLGÅNGAR

459 476

424 403

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

2012-12-31

2011-12-31

100 000

100 000

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

140 431
12 499
152 930

144 869
-4 438
140 431

Summa eget kapital

252 930

240 431

161 500

154 000

14 438
20 607
10 001
45 046
459 476

0
19 972
10 000
29 972
424 403

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

5

Aktiekapital
Fritt eget kapital

Obeskattade reserver

6

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA E G E T KAPITAL O C H SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2008:1
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Företaget redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med alternativregeln i BFNAR
2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna
redovisas som kostnad när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som
tillgång i balansräkningen.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvud intäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Noter
Not 1 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2012

2011

1
1

1
1

141 600
25 828

180 600
31 294

167 428

211 894

Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20 %

Not 3 Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond

2012

2011

-7 500
0
-7 500

0
4 000
4 000

2012-12-31

2011-12-31

11 434
11 434

11 434
11 434

-8 051
-2 287
-10 338

-5 764
-2 287
-8 051

1 096

3 383

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
U t g å e n d e redovisat v ä r d e
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Not 5 F ö r ä n d r i n g av eget kapital
Antal aktier: 1 000
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
100 000
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
100 000

Balanserat
resultat
144 869

Årets
resultat
-4 438

-4 438

4 438
12 499
12 499

140 431

Not 6 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond vid 2009 års taxering
Periodiseringsfond vid 2010 års taxering
Periodiseringsfond vid 2011 års taxering
Periodiseringsfond vid 2013 års taxering

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

Anna Lind

Min revisionsberättelse har lämnats

xi3

/ JT"

2013

2012-12-31

2011-12-31

30 000
93 000
31 000
7 500
161 500

30 000
93 000
31 000
0
154 000

35 530

40 502

MOORE STEPHENS

Revisionsberättelse
T i l l å r s s t ä m m a n i L i n d Meningsbyggnad A B
Org.nr 556760-3096

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lind Meningsbyggnad AB för räkenskapsåret 2012.
Styrelsens

och verkställande

direktörens

ansvar för

årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns
ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, biand annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lind Meningsbyggnad ABs finansiella ställning per den 31
december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Lind
Meningsbyggnad AB för räkenskapsåret 2012.
Styveisens och verkställande
direktörens
ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.
Revisorns
ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
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 de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Årsstämmoprotokoll
fört vid årsstämma i Göteborg / 3 / .ST" 2013 med aktieägaren i Lind Meningsbyggnad AB,
556760-3096.
Närvarande

Antal aktier

Antal röster

1 000

1 000

1 000

1000

Thomas Lind
Helena Ditlevsen
Anna Lind

§1 O r d f ö r a n d e
Till ordförande för stämman valdes Thomas Lind.

§2 Protokollförare
Till protokollförare för stämman valdes Helena Ditlevsen.

§3 Röstlängd
Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

§4 Justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anna Lind.

§5 S t ä m m a n s behörighet
Då hela aktiekapitalet var representerat förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst.
§6 G o d k ä n n a n d e av dagordning
Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.
§7 Å r s r e d o v i s n i n g och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 föredrogs.

§8 Resultat- och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.
§9 Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor
152 930, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres

152 930

§10 Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
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§11 Arvoden
Det beslutades att styrelsearvode skulle utgå med kr 10 000 per ledamot.
Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.
§12 V a l
Det beslutades att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter.
Till ledamöter förtiden intill nästa årsstämma hållits valdes:
Thomas Lind
Helena Ditlevsen
Anna Lind
Till revisor för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:
Reino Svärdh

§13 Avslutning
Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

