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och försäljning
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utför även legotillverkning

i Trehörningssjö
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av olika
I

och rädd-

på uppdrag
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1994.
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i Trehörningsjö

AB:s två egna fastig-

heter i Trehörningsjö.
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Ägare
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av aktierna

direktägande
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ägande
Bylund

produktionen.

förvärv

av aktier delägare

ningen

av 2018 aktierna

indirekt

bolagets

i Glasfiberprodukter

samt indirekt

ägt bolag.

den löpande
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Stefan

2016 erbjöds
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riihaap

riihaap

Stefan

AB och blev därigenom

i Glasfiberprodukter

Bylund,

genom

AB som är ett av Stefan

han delägarskap

förvärvade

Bylund.

AB är Stefan

har sedan ,?:006 varit anställd

i bolaget.

aktier

i Trehörningsjö
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i Trehörningsjö
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Bylund
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Glasfiberprodukter
konstruktionen

i Trehörningsjö

AB:s styrelse bestod vid tidpunkten

då företagsre-

inleddes av Stefan Bylund, Daniel Bylund och Germund Wardh. Ord-

förande i styrelsen var Daniel Bylund. Efter rekonstruktionsbesIutet

har Germund

Wardh ersatts av Sandra Sjögren och Stefan Bylund utsetts till styrelseordförande.

Bolagets räkenskapsår

utgörs av perioden 0901- 0831. Senast upprättad och till Bo-

lagsverket ingiven årsredovisning

avser räkenskapsåret

Revisor för bolaget är auktoriserad

Glasfiberprodukter

2016-09-01

revisor Örjan Sedin vid PwC.

i Trehörningsjö

AB har sin huvudsakliga

bank AB. Därutöver finns krediter hos Almi Företagspartner
dare avtal med Factoringgruppen

Presentation

- 2017-08-31.

finansiering

hos Swed-

Mitt AB. Bolaget har vi-

(Avito Finans AB) om factoring.

av bolagets verksamhet

och tjänster återfinns på bolagets hemsida

www.gIasfiberprodukter.com.

Betalningsinställelse

och

Glasfiberprodukteri

företagsrekonstruktion

Trehörningsjö

sökt om företagsrekonstruktion.
företagsrekonstruktion

Ekonomisk

Ångermanlands

och utsett undertecknad

ställt in betalningarna

tingsrätt har 2018-08-16

och an-

beslutat

om

till rekonstruktör.

redovisning

Glasfiberprodukter

i Trehörningsjö

en med en omsättning

räkenskapsåret

AB har under de senaste åren drivit verksamhet-

som varierat mycket i omfattning,

ojämn resultatutveckling.

netto under

AB har 2018-08-16

Omsättningen

vilket också inneburit en

har legat på mellan 6 - 8 MKR, för att under

2016/17 öka till drygt II MKR. Det bokförda resultatet efter finans-

räkenskapsåret

Under räkenskapsåret
perioden september

2016/17

utgjordes

av en vinst

20'17/18 har emellertid omsättningen
2017 - juni 2018 uppgår omsättningen

om cirka

474 tkr.

kraftigt fallit tillbaka. För
till cirka 6,6 MKR, att

3

jämföra

med cirka 10,3

år. Resultatet

Förlusten

MKR för motsvarande

efter finansnetto

under

räkenskapsåret

kat. KontroIlbalansräkning
bolagsstämma

Orsak

utgörs

av en förlust

201 7/18 innebär

är upprättad

räkenskaps-

om cirka 3,3 MKR.

att bolagets

per 2018-01-31,

eget kapita1 är förbru-

som behandlats

på extra

2018-02-27.

som Glasfiberprodukter

i Trehörningsjö

året 201 7/18 har till viss del sin förklaring
som tillgång

i bokslutet

med en av bolagets

2016/17,

kunder

Resultatet

rapporter

förlust

räkenskapsåret

Ovanstående
dovisat

förluster

Bolagets
hållas
medfört

perioden

utgjordes

resultatjustering
i rörelsen

utökade

värdet

innebär

innebär

blivit upptagen

av ett försäljningsavtal
hade skett av va-

på lagerposten

uppgick

som enligt

bör således
emellertid

till cirka
prelimi-

uppskattas

till en

även att resultatet

utgjordes

att Glasfiberprodukter

för

av en vinst om cirka

och andra
inte kunnat

i Trehörningsjö

AB re-

räkenskapsåren.

har trots 'för1usterna

att betalningsförmågan

räkenskaps-

om cirka 826 tkr.

under de tre senaste

ägarlån

felaktigt

- 2018-06-30,

om cirka 3,3 MKR,

av en förlust

under

utan att leverans

som enligt årsredovisningen

betalningsförmåga

genom

omfattats

2017-09-01

Resultatjusteringen

2016/17,

474 tkr, rätteligen

trots att varorna

av en förlust

om cirka 2 MKR.

i att en lagerpost

Det inventerade

under

utgörs

AB uppvisar

och blivit fakturerade

vid bokslutstidpunkten.

1,3 MKR.
nära

under föregående

till betalningssvårigheterna

Den förlust

rorna

period

krediter.

i viss utsträckning
Förlusternas

upprätthållas

kunnat

upprätt-

omfattning

har dock

och att obestånd

inte kun-

nat undvikas.

Den bristande
således

betalningsförmågan

som i allt väsentligt

i Glasfiberprodukter

hänförbar

till bolagets

i Trehörningsjö

förluster

i rörelsen.

AB framstår
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Bouppteckning

Ekonomiska

rapporter

per 2018-08-16.
som framtas

kommer

Nämnda
utvisande

att framtas

rapporter
bolagets

för Glasfiberprodukter

kommer

i Trehörningsjö

att ligga till grund

ekonomiska

AB

för den bouppteckning

ställning.

Rekonstruktionsåtgärder

Glasfiberprodukter

i Trehörningsjö

som en rekonstruktion

Rekonstruktion

av den bedrivna

i Trehörningsjö

riskt sett kunnat

uppvisa

produktionsutrustning
i bolaget

detta

tydligt

en finansiell

rekonstruktion

rörelsen.

behov

Bolaget

är ändamålsenlig

har arbetat

visar

AB bedriver

lönsamhet.

som

De grundläggande
Trots

av såväl

av rörelsen

Glasfiberprodukter

nalen

AB har behov

en längre

över

rörelse

rekonstruktionsåtgärder

och

erforderlig

i rörelsen

under

histo-

Den anställda

och besitter

förluster

som

rörelsefastigheter

för verksamheten.

för en lönsamhet

på betydande

av omfattande

förfogar

tid i rörelsen

förutsättningarna
rörelsen

en väl etablerad

kompetens.

föreligger

senare

år, vilket

perso-

således.
visar

på ett

i bolaget.

Marknadsaktiviteter
Glasfiberprodukter
mande
ningar

kundbas
utifrån

verksamhet
och övriga
ökade

i Trehörningsjö
som

utifrån

de inköpsbehov

bolagets

årligen

kan under

tidigare

marknadsaktiviteter.

år ha varit tillräcklig

kommer

torde

kräva

Denna

form

men dagens

en annan

gör beställ-

av försäljnings-

konkurrenssituation

försäljningsstrategi

med

men

har begränsad

erfarenhet

för att öka försäljningskompetensen

i bolaget

det i ett första

om säIjutbildningsinsatser

produktkatalog.

identifierar

i Trehörningsjö

Åtgärder
varvid

kunderna

mot en återkom-

i Glasfiberprodukter

försäljning.
genomföras,

i stor utsträckning
som

Företagsledningen

god produktionsteknisk

ras.

utgivna

marknadsförutsättningar

AB besitter

nomförs

AB arbetar

kompetens

skede

har träffats

för företagsledningen.

försäljningsstrategier

avtal

med

I takt med

och marknadsaktiviteter

kommer

av
därför

att

ett utbildningsföretag

att denna
löpande

utbildning

ge-

att utvärde-
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Prissättning
Utifrån

de lönsamhetsproblem

det ifrågasättas

om prissättningen

av produktionskalkyler
produkter

på bolagets

ska11 genomföras

som har tillfredställande

ver höjas om bolaget

Löpande
Under

som Glasfiberprodukter
produkter

AB har måste

är relevant.

En genomgång

i syfte att få fram underlag

lönsamhet

skall fortsätta

i Trehörningsjö

respektive

som utvisar

produkter

vi1ka

vars priser behö-

med tillverkningen.

omkostnader

rekonstruktionstiden

gets samtliga

kommer

omkostnader

det ske en utvärdering

och omprövning

av bola-

för inköp av varor och tjänster.

Lokaler
Verksamhet
gränsa
treras

bedrivs

från bolagets

omkostnaderna
till endast

lokalerna

två egna fastigheter

i bolaget

kommer

en av fastigheterna.

till en annan

verksamhet.

sikt ha som målsättning

att uppnå

av fastigheten

möjliga

till lägsta

kan koncentreras
försäljning

det utredas

I syfie att be-

om verksamheten

kan koncen-

I en av fastigheterna
En koncentration

uthyrs

till en av fastigheterna

en mindre

av verksamheten

en ökad uthyrningsgrad

omkostnad.

av en av fastigheterna

i Trehörningsjö.

alternativt

Om verksamheten

bör i ett långsiktigt

del av

skulle

på kort

en förvaltning

på ett lyckosamt

perspektiv

sätt

utvärderas

om

bör genomföras.

Personal
Glasfiberprodukter

i Trehörningsjö

manningsbehovet

utifrån

na. Den preliminära
het. I ett kortsiktigt
samheten

AB kommer

den genomgång

bedömningen
perspektiv

kan innebära

behov

att genomföra

en genomsyn

av be-

som sker av verksamhetsförutsättningar-

är att det på lång sikt inte finns

kan det inte uteslutas
av en översyn

någon

övertalig-

att säsongsvariationer

av bemanningen

under

i verk-

det kommande

vinterhalvåret.

Finansiell

rekonstruktion

För en finansiell
förbättra
stående

rekonstruktion

likviditeten
till denne

av bolaget

i Glasfiberprodukter
samt Winter

ning gjort en kortfristig

inlåning

rihaap

erfordras

det åtgärder

i Trehörningsjö

för att på kort sikt

AB. Stefan

Bylund

AB har efter företagsrekonstruktionens

till Glasfiberprodukter

i Trehörningsjö

samt närinled-

AB för att bola-

get skall

klara

inlå,ning

skall

den. Avtal

av sina

omedelbara

återbetalas

har träffats

i takt
med

rekonstruktionstiden.

betalningsbehov.

med

att likviditeten

Factoringgruppen

Under

Avsikten
förstärks

om fortsatta

rekonstruktionen

är att denna

kommer

under

kortfristiga

rekonstruktionsti-

factoringtjänster

vidare

statlig

under

iönegaranti

att

användas.

Upprättad

likviditetsbudget

ger vid handen

verksamhetens

bedrivande

Den finansiella

rekonstruktionen

fiberprodukter
gare.

Utifrån

högre

ackord

Enbart
pital

Bylund

Ackordet
exäkta

ett offentligt

ackord

inte tillräckliga,
medel.

Kring

om behov

avses

som

kommer

2018-09-04

dock

kan genomföra3

och övriga

bolaget

med

oprioriterade

för

Glas-

fordringsä-

har är det inte aktuellt

inte var tillräckligt

i Trehörningsjö

utan
dessa

för denna

AB. Tillskott

genom

bolaget
frågor

av ekonomiska

finansieras

formerna

Rekonstruktör

att ett ackord

leverantörer

behov

kan genomföras

struktionsutredningen

Umeå

bör föreligga

att erbjuda

än 25 %.

viss omfattning

likvida

AB:s

de balansmässiga

förutsättningar

rekonstruktionstiden.

förutsätter

i Trehörningsjö

i Glasfiberprodukter

är dock

under

att likvida

genom

ägare

fordringseftergifter.

kommer

överläggningar

insatser

från

ägartillskott

ka-

ske, vilka

dessa

av ytterligare
att föras

eget

eftergiffer
tillskott

med

i

av

Stefan

ägare.

samt

kan emellertid

preciseras.

behöver

Enbart

att ha behov

kommer

finansiering

inte närmare

från

för att återställa

utökad
i detta

långfristig
tidiga

upplåning.

skede

av rekon-

De

