Till fordringsägarna hos
Cavalet AB, 556282-5108
Norra Industrigatan 2, 289 32 Knislinge

FÖRETAGSREKONSTRUKTION – PRELIMINÄR REKONSTRUKTIONSPLAN
Genom beslut av Kristianstads tingsrätt den 13 augusti 2020 har Cavalet AB inlett företagsrekonstruktion. Såsom av tingsrätten förordnad rekonstruktör får jag härmed delge
fordringsägarna nedanstående preliminära rekonstruktionsplan, innefattande bl a en preliminär ackordsbouppteckning och en översiktlig genomgång av vilka operativa och finansiella rekonstruktionsåtgärder som har eller planeras att vidtas.

1

REKONSTRUKTIONSBESLUTET OCH FÖRORDNAD REKONSTRUKTÖR
1.1

Cavalet AB, 556282–5108 (Bolaget), har den 13 augusti 2020 ansökt om rekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Kristianstads tingsrätt
har samma dag beviljat ansökan och sålunda försatt Bolaget i företagsrekonstruktion.

1.2

Ärendebeteckningen hos tingsrätten är Ä 1971-20.

1.3

Undertecknad, advokaten Johan Klåvus, har förordnats till rekonstruktör, se förordnande, bilaga 1.

1.4

Cirkulärskrivelse enligt 2 kap 13 § lagen om företagsrekonstruktion med information om rekonstruktionen och det borgenärssammanträde som ska hållas, har tillställts Bolagets samtliga kända borgenärer.

2

REDOGÖRELSE FÖR DEN FORTSATTA VERKSAMHETEN
2.1

Bolaget fortsätter utifrån rådande förutsättningar att bedriva verksamheten under
rekonstruktionstiden med målsättningen att minimera skadeverkningarna för samtliga berörda. Bolagets verksamhet fortsätter sålunda och befintliga och framtida
kunder ska inte påverkas av rekonstruktionen.

2.2

Bolaget får inte betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion. Dessa skulder ”fryses” och kommer sannolikt senare att betalas till viss
del som ett led i en ackordsuppgörelse. Ett ackord ska uppgå till minst 25 procent
av fordringarnas belopp om det inte finns särskilda skäl för ett lägre belopp.

2.3

Bolaget betalar sedan beslutet om företagsrekonstruktion kontant eller i förskott för
leveranser av varor och tjänster. Bolaget får inte dra på sig nya skulder under rekonstruktionen. Skulder, som uppkommer under rekonstruktionsförfarandet och
som skriftligen godkänts av mig såsom nödvändiga för verksamheten erhåller, om
konkurs inträffar, förmånsrätt med bästa rätt i konkursen om de då är obetalda (s.k.
superförmånsrätt), se 10 § 4 p förmånsrättslagen.

2.4

Efter beslutet om företagsrekonstruktion råder kvittningsförbud för betalningar från
Bolaget. Leverantörer som Bolaget är skyldiga pengar får inte tillgodoräkna sig betalningar som Bolaget gör efter beslutet om företagsrekonstruktion och avräkna
dessa mot Bolagets skulder före beslutet.

2.5

Bolaget är under rekonstruktionen skyddat från verkställighetsåtgärder såsom utmätning. Rekonstruktörerna vill uppmana er att avstå från verkställighet och andra
indrivningsåtgärder under rekonstruktionen då detta riskerar att störa det praktiska
rekonstruktionsarbetet betydligt. En vanlig missuppfattning är att indrivningsåtgärder gör att man får en högre prioritet eller bättre rätt till betalning i en eventuell
efterföljande konkurs. Så är dock inte fallet och det finns inget att vinna i det avseendet med att vidta åtgärder.

2.6

Inför ansökan om rekonstruktion, liksom löpande under rekonstruktionen, tas likviditetsprognoser fram. Likviditetsprognoserna visar att Bolaget kan bedriva verksamheten vidare under kontantprincipen. Prognoserna har gjorts under förutsättning av en väsentligt minskad försäljning, anpassad efter förväntade effekter av
COVID-19. Lönegaranti kommer att utnyttjas enligt lag.

2.7

Den factoringkredit som Bolaget haft hos Payex/Sparbanken Skåne innan rekonstruktionen har stängts och istället har en ny motsvarande factoringkredit öppnats
med limit på 3 mkr. Det har bedömts nödvändigt att ha tillgång till en factoringkredit
för att Bolaget ska klara kassaflödet under rekonstruktionen och en övergång till
kontantprincipen, eftersom Bolaget har längre betaltider gentemot sina kunder.
Payex har för den nya factoringkrediten begärt en superförmånsrätt vilket undertecknad beviljat (efter hörande av banken). Det kan noteras att Bolaget alltså även

föregående rekonstruktionen pantsatt sina kundfordringar och att rekonstruktionen
således inte i sig innebär någon förändring i detta avseende.
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NÄRMARE OM BOLAGET
3.1

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eurisco Scandinavia AB (Moderbolaget),
556381-9332, som i sin tur ägs av Annika Ekelund Prytz och Roger Ekelund.

3.2

Bolaget styrelse består av Annika Ekelund Prytz, som även är VD, och Roger
Ekelund. Revisor är Jan Mellvé.

3.3

Bolaget bedriver under varumärket ”Cavalet” försäljning av huvudsakligen resväskor och andra tillbehör kopplat till resande. Försäljningen till slutkund sker genom
återförsäljare, bl.a. ICA och Bergendahls, via butiker och digitala kanaler samt
även från den egna hemsidan www.cavalet.se. Bolaget bedriver även försäljning i
USA och Tyskland via dotterbolag.

3.4

Verksamheten bedrivs i Knislinge från lokaler som förhyrs av Moderbolaget.

3.5

Bolaget har 5 anställda personer på hel- och deltid i Sverige. Det finns även en
anställd säljare i det tyska dotterbolaget.
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BOLAGETS EKONOMI OCH ORSAKERNA TILL BETALNINGSPROBLEMEN
Bolagets ekonomi
4.1

Av årsredovisningen för 2018 framgår att Bolaget omsatte ca 41 mkr och gjorde
en vinst om ca 2,1 mkr.

4.2

Bolagets senaste årsredovisning avser räkenskapsåret 2019. Under räkenskapsåret omsatte Bolaget ca 45 mkr och gjorde en mindre förlust om ca 1,3 mkr (beroende på en kundförlust om ca 1,5 mkr).

4.3

Bolaget har under innevarande räkenskapsår fram till 2020-06-30 omsatt ca 14
mkr.

4.4

Preliminär balansrapport per 2020-06-30 bifogas, se bilaga 2.

4.5

Bolaget har haft en positiv utveckling under ett antal år och visat god lönsamhet i
rörelsen och omsättningstillväxt. Det har också funnits en tilltro hos Bolaget på en

fortsatt positiv utveckling. Även det innevarande året började starkt och man överträffade de budgetar och mål som satts upp.
4.6

Tyvärr drabbades Bolaget under 2019 av kännbara kundförluster.
Orsakerna till betalningsproblemen

4.7

Situationen för Bolaget har drastiskt försämrats efter mars 2020 som en direkt och
oundviklig konsekvens av den globala pandemin COVID-19, som lett till en drastiskt lägre aktivitet i resebranschen och i detaljhandeln. Efter den nämnda tidpunkten har i princip resandet upphört, även om viss återhämtning kunna skönjas under
sommaren, med den konsekvensen att det blivit avsevärt mycket svårare att sälja
Bolagets produkter som inriktats på resande.

4.8

Den sjunkande omsättningen har inte fullt ut kunna kompenseras med lägre kostnader givet det drastiskt förändrade läget.

4.9

Bolaget har dessutom drabbats hårt av krisen i detaljhandeln då man gjort stora
kundförluster i rekonstruktioner och konkurser. Bolaget har bl.a. ca 2,5 mkr i krav
på Accent/VRG Group i rekonstruktion, som nyligen erbjudit sina fordringsägare
ett 25-procentigt ackord. Kundförlusterna har inneburit stora påfrestningar både
resultat- och likviditetsmässigt.

4.10
5

Bolaget klarar, som följer av det ovanstående, inte av att betala sina skulder.
ACKORDSBOUPPTECKNING

5.1

Preliminär ackordsbouppteckning per 2020-08-13 (som dock bygger på balansräkning per 2020-06-30) med tillgångar och skulder uppställda i förmånsrättsordning
biläggs, se bilaga 3.

5.2

I bouppteckningen finns även en prognos av hur utfallet i en konkurs skulle kunna
bli för Bolagets fordringsägare. Konkursutfallet är högst beroende av vilka antaganden som görs beträffande värderingen av tillgångar och skulder i ett konkursscenario. Det säger sig självt att detta inte är en helt lätt uppgift, men rekonstruktörens överväganden i detta avseende redovisas nedan.

5.3

Bolagets tillgångar består framförallt av varumärke, inventarier, lager och fordringar.

5.4

Vad gäller varumärket ”Cavalet” har detta i ett konkursscenario värderats i linje
med det bokförda värdet om ca 1,5 mkr. Det kanske kan tyckas som ett offensivt
värde i en konkurs, men ”Cavalet” är ett väldigt starkt varumärke. Uppfattningen
om konkursvärdet utgår från att Bolagets varumärke torde ha ett betydligt högre
marknadsvärde än det bokförda värdet. Varumärket kommer givetvis påverkas

menligt av en konkurs, men bedöms ändå inte komma att understiga det bokförda
värdet.
5.5

Inventarier finns bokförda till 1,9 mkr. Det avser dock till stor del IT-investeringar
som i en konkurssituation troligen helt saknar värde. Det finns dock en del mer
traditionella inventarier, såsom datorer mm. Dessa bedöms i en konkurssituation
inbringa ca 10 procent av det totalt bokförda värdet på inventarier.

5.6

Bolagets viktigaste tillgångspost är lagret med ett bokfört värde om 13,6 mkr, beståendes i huvudsak av resväskor. Lager är alltid svårvärderat i konkurs och beror
på ett flertal saker såsom kurans, marknadsläge, avvecklingsmöjligheter mm. Lagret har här i ett konkursscenario schablonmässigt utifrån beprövad erfarenhet värderats till 50 procent av det bokförda värdet. Givet den ansträngda situationen i
resebranschen är det dock risk att utfallet i en konkurs kan bli sämre än vad som
här förutskickas.

5.7

Bolaget har kundfordringar om ca 2,5 mkr mot bolag i rekonstruktion. Dessa har i
nuläget värderats till 25 procent och utgår från att rekonstruktionsbolagen betalar
en ackordslikvid i linje med detta.

5.8

Vidare finns ett antal tillgångsposter kopplat till aktier i och fordringar mot närståendebolag. Närståendebolagens betalningsförmåga är dock till stor del avhängig
av att Bolagets rekonstruktion lyckas och skulle Bolaget försättas i konkurs, så
måste förmodligen även närståendebolagen sättas i konkurs. Dessa tillgångar antas därför sakna värde i en konkurs.

5.9

På skuldsidan har endast mindre justeringar gjorts för det tänkta konkursscenariot
i så måtto att ny lönegaranti kommer utgå i händelse av konkurs. Det kan dock
antas att skuldsidan kommer växa i en konkurs eftersom avtal och andra överenskommelser inte kan fullföljas med följd att skadestånd och viten mm uppkommer.

5.10

Noteras bör att inga konkurskostnader (arvode för konkursförvaltare mm) tagits
med i bouppteckningen, vilket ytterligare riskerat erodera värdena för fordringsägarna.

5.11

Som vidare framgår av bouppteckningen är närmast berörda fordringsägare är
Sparbanken Skåne som har ca 9 mkr i krediter, säkerställda av företagsinteckning.
Dessutom finns valutaterminer som beroende på hur växelkurserna utvecklas riskerar att öka bankens fordran ytterligare. En tillkommande skuld om ca 1 mkr har
därför tagits upp till banken vilken utgår från rådande växelkurser. Banken har vidtalats inför borgenärssammanträdet och förklarat att de inte motsätter sig att rekonstruktionsförfarandet fortsätter.

5.12

Största oprioriterade fordringsägare är den kinesiska tillverkaren och leverantören
av resväskor som har ca 14 mkr i fordringar. Det har dock under rekonstruktionen

framkommit att leverantören, enligt egna uppgifter, till övervägande del (1 MUSD)
ska ha försäkrat sina kundfordringar hos ett försäkringsbolag. Den kinesiska leverantören som i vart fall representerar aktuella fordringar till den del de överstiger 1
MUSD, har vid kontakter ställt sig positiv till en rekonstruktion. Kontaktuppgifter har
efterfrågats till försäkringsbolaget men har ännu inte tillhandahållits av leverantören. Det är därför inte i nuläget känt hur försäkringsbolaget ställer sig till en fortsatt
rekonstruktion.
5.13

Som följer av bouppteckningen kan oprioriterade inte påräkna någon utdelning i en
konkurs, utan riskerar att gå lottlösa.
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REKONSTRUKTIONENS SYFTE OCH ÅTGÄRDSPROGRAM
Syftet med rekonstruktionen
6.1

Syftet med ansökan om företagsrekonstruktion är att genomföra en finansiell och
verksamhetsmässig rekonstruktion av Bolagets ekonomiska ställning och rörelse.

6.2

Genom de åtgärder Bolaget avser att genomföra under rekonstruktionen såväl finansiellt som operationellt räknar Bolaget med att kunna ta sig ur den likviditetskris
som Bolaget för närvarande befinner sig i, och nå långsiktig lönsamhet och stabilitet.
Operationella åtgärder

6.3

Verksamheten i Bolaget kommer genomlysas med fokus på lönsamhet och effektivitet. En del av verksamhetsrekonstruktionen kommer bestå av utvärdering av
produktsortiment och organisation samt fokus på att minska kostnader. Bolaget har
dock redan nu en slimmad organisation. Översyn av organisationen och personalbehoven kommer dock göras i samband med rekonstruktionen.

6.4

Vidare förväntas de negativa effekterna av COVID-19-pandemin att successivt
minska. Det skall dock framhållas att prognosen, på samma som gäller för näringslivet i övrigt, är osäker. Bolaget räknar dock med att effekterna fortsatt kommer
vara ytterst kännbara under flera månader framöver jämfört med normal verksamhetsdrift. Bolaget bedömer dock att det har en bra position att återgå till efter att
situationen har normaliserat sig vad gäller COVID-19.
Finansiella åtgärder

6.5

Det bedöms som nödvändigt att träffa en uppgörelse med Bolagets borgenärer om
en nedskrivning av Bolagets skulder som uppkommit före rekonstruktionsbeslutet
(och som alltså frysts) genom ett ackord. Det är i nuläget ännu för tidigt att beskriva
hur en uppgörelse med borgenärerna kan komma att se ut.

6.6

Rekonstruktören kommer att i samförstånd med Bolaget och dess ägare att utreda
möjligheterna att skjuta till nytt kapital till Bolaget – vilket bedöms som nödvändigt
för att på sikt säkra verksamheten.
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AVSLUTANDE ORD FRÅN REKONSTRUKTÖREN
7.1

Bolaget klarar enligt de likviditetsprognoser som upprättats av att finansiera den
löpande verksamheten under rekonstruktionen. Bolagets tillgångsmassa bedöms
inte att i någon väsentlig utsträckning påverkas av rekonstruktionen, även om en
minskad omsättning och verksamhet kan föranleda att exempelvis lagret minskar.
Löpande avstämningar om status i rekonstruktionen sker dock med Sparbanken
Skåne, som berörs av förändringar i hypoteksmassan.

7.2

Rekonstruktören kommer att tillsammans med Bolaget utreda dess finansiella ställning och gå igenom vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att säkra Bolagets
fortlevnad. Fokus kommer att riktas mot såväl en finansiell rekonstruktion som mot
strukturella åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten långsiktigt ska kunna
bli bärkraftig.

7.3

Som nämnts kommer undertecknad att tillsammans med ägarna undersöka möjligheterna att ta in nytt kapital till Bolaget. Det bedöms dock som nödvändigt med
en finansiell rekonstruktion av Bolaget och dess balansräkning för att det ska gå
att hitta investerare som är beredda att gå in med kapital.

7.4

Som ett led i den finansiella rekonstruktionen kommer med all sannolikhet ett ackordsförslag presenteras innebärande eftergifter för oprioriterade fordringsägare.
Det är ännu för tidigt att uttala sig om ackordets storlek. Rekonstruktören bedömer
att Bolagets oprioriterade fordringsägare med all sannolikhet har ett bättre utfall i
en lyckad rekonstruktion i jämförelse med ett konkursscenario, där de t.o.m. riskerar att bli lottlösa.

7.5

Sparbanken Skåne har förklarat att de inte motsätter sig en fortsatt rekonstruktion.

7.6

Det bedöms sammantaget finnas goda möjligheter till att genomföra en rekonstruktion även om det givetvis finns osäkerhetsfaktorer att beakta, tex. hur försäljningen ska gå i höst givet effekterna av COVID-19-pandemin. En fortsatt rekonstruktion bedöms i nuläget vara till fördel för samtliga berörda. Undertecknad tillstyrker därför att rekonstruktionen får fortsätta.
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KONTAKTPERSONER
Cavalet
VD:n Annika Ekelund Prytz, annika@cavalet.se, 044-694 54.
Trägårdh Advokatbyrå
Rekonstruktören advokat Johan Klåvus, johan.klavus@tragardh.se, och biträdande

juristen

Jenny

040-665 56 00.

Malmö den 1 september 2020

Johan Klåvus

Månsson,

jenny.mansson@tragardh.se,

Bilaga 1
Sid 1 (1)
KRISTIANSTADS
TINGSRÄTT

Aktbilaga 6
Mål nr Ä 1971-20

BESLUT
2020-08-13
Handläggning i
Kristianstad

Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
Rådmannen Eva Mårtensson Serrander
PROTOKOLLFÖRARE
Domstolshandläggaren Veronica Westergård
SÖKANDE
Cavalet AB, 556282-5108
Norra Industrigatan 2
289 32 Knislinge
SAKEN
Ansökan om företagsrekonstruktion
____________
Cavalet AB har ansökt om att tingsrätten ska besluta om företagsrekonstruktion för
bolaget. Bolaget har föreslagit att advokat Johan Klåvus, Trägårdh Advokatbyrå AB,
utses till rekonstruktör.
Efter genomgång av handlingarna fattar tingsrätten följande
BESLUT
1. Cavalet AB, 556282-5108, beviljas företagsrekonstruktion.
2. Till rekonstruktör utses advokat Johan Klåvus, Trägårdh Advokatbyrå AB, Box 345,
201 23 Malmö.
3. Borgenärssammanträde äger rum vid Kristianstads tingsrätt, Kanalgatan 32,
Kristianstad, onsdagen den 2 september kl. 09.00.
Beslutet får överklagas särskilt.
Detta insolvensförfarande utgör ett huvudinsolvensförfarande enligt artikel 3.1 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om
insolvensförfaranden.

SKÄL FÖR BESLUTET
Förutsättningar för beslut om företagsrekonstruktion finns.

Veronica Westergård
Dok.Id 281783
Postadress
Box 536
291 25 Kristianstad

Besöksadress
Kanalgatan 32

Protokollet uppvisat s d /

Telefon
Telefax
044-18 36 00
E-post: kristianstads.tingsratt@dom.se
www.kristianstadstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

Bilaga 2
Cavalet AB
556282-5108

Sida: 1
Utskrivet: 2020-08-11

Balansrapport

Period:2020-01-01 - 2020-06-30

Belopp i kr

2020-06-30

2019-12-31

1 470 574,00
1 470 574,00

1 654 954,00
1 654 954,00

1 893 894,00
1 893 894,00

1 954 509,00
1 954 509,00

265 928,70
38 544,00
304 472,70

265 929,00
55 353,63
321 282,63

3 668 940,70

3 930 745,63

14 810 615,92
14 810 615,92

13 322 051,43
13 322 051,43

2 245 161,70
4 367 943,43
24 589,00
1 042 933,00
7 680 627,13

10 097 292,73
1 900 435,62
21 960,00
1 087 244,00
13 106 932,35

413 089,40

350 474,77

Summa omsättningstillgångar

22 904 332,45

26 779 458,55

SUMMA TILLGÅNGAR

26 573 273,15

30 710 204,18

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

Cavalet AB
556282-5108

Sida: 2
Utskrivet: 2020-08-11

Balansrapport

Period:2020-01-01 - 2020-06-30

Belopp i kr

2020-06-30

2019-12-31

100 040,00
1 606 486,00
1 706 526,00

100 040,00
1 606 486,00
1 706 526,00

1 081 562,86
-1 917 614,96
-836 052,10

2 409 069,09
-1 327 506,02
1 081 563,07

870 473,90

2 788 089,07

54 000,00
54 000,00

54 000,00
54 000,00

1 737 108,95
6 005 355,00
7 742 463,95

7 291 668,78
6 265 353,00
13 557 021,78

519 996,00
12 868 228,11
0,00
86 941,00
3 921 062,78
510 107,41
17 906 335,30

519 996,00
10 754 528,89
197 168,56
89 237,00
2 255 510,46
494 652,42
14 311 093,33

26 573 273,15

30 710 204,18

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bilaga 3

Företagsrekonstruktion
Preliminär Ackordsbouppteckning
Cavalet AB
per 2020-08-13 (bokförda värden enligt prel balansräkning 2020-06-30 i Tkr)
Kompletterande uppgifter har inhämtats från leverantörsreskontra samt bank

Bokfört värde

Konkursvärde

Varumärke
Inventarier

1 471
1 894

1 471
189

Aktier Cavalet inc
Aktier Cavalet Tyskland
Fordringar Cavalet inc
Fordringar Cavalet Tyskland
Fordringar Eurisco

8
257
2 024
494
1 849

0
0
0
0
0

13 609

6 805

55

55

107
2 476

80
619

15

15

24 259

9 234

3

3

6 525
2 463
999

6 525
2 463
999

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Lager
Förskott och depositioner
Kundfordringar, externa
Kundfordringar VRG, BRA Flyg i rekonstruktion
Klientmedel, Kassa, Bank mm
Summa tillgångar

Skulder
Förmånsberättigade skulder
4 § 3 p FRL, handpanträtt

PayEx Faktura belåning (limit 7500 tkr)

5 § FRL, företagshypotek

Sparbanken Skåne

Lån
Utnyttjad checkkredit (limit 4000 tkr)
Risk för underskott valutaterminer
12 § FRL, lön etc

Tjänstepensioner: Collectum, FORA
Semesterlöner inkl uppl sociala avg
Beräknad lönegaranti 1 mån bruttolön samt
lönefordringar utöver taket men inom LAS

Summa förmånsberättigade skulder

23
300
69
10 382

9 990

872
3 829
49

872
3 829
49

14 114

14 114

Ej förmånsberättigade skulder
18 § FRL

Prel. leverantörsskulder (ca 15st)
Skatteverket
Prel Skatteverket avseende lönegaranti
Leverantör Kina Nanjing Renue Intern. Trading

69
300
207

Lönegarantiskuld avseende tid efter beslut vid KK
Semesterlöner etc vid KK
Ny beräknad lönegaranti 3 månader vid KK

Summa oprioriterade skulder

18 864

19 440

Summa skulder

29 246

29 430

SAMMANFATTNING
TILLGÅNGAR
SKULDER
varav förmånsberättigade
varav ej förmånsberättigade

24 259
29 246
10 382
18 864

9 234
29 430
9 990
19 440

UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT

-4 987

-20 196

