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Ackordscentralen

I egenskap  av förordnad  rekonstruktör  för  Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB,

556935-8657,  får  jag  härmed  avge  följande

REKONSTRUKTIONSPLAN

Bakgrund

Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB  bedriver  fastighetsskötsel,  bygg-  och  reno-

veringsverksamhet,  fönsterbyten  samt  montering  av garagedörrar  i Umeå.  Bolaget  är

specialiserade  på högkvalitativa  kakel  och  bygglösningar  för  privatpersoner  och  före-

tag.  Verksamheten  har  bedrivits  av Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB  sedan

sommaren  2013  då bolaget  bildades.  Bolagets  ställföreträdare  är, och  har  under  hela

verksamhetsperioden  varit,  Olof  Bäckström.  Bolaget  har  sina  lokaler  på Klockarbäck-

ens  industriområde  i Umeå.  Bolaget  har  åtta  anställda  inklusive  ställföreträdaren  Olof

Bäckström.

Aktierna  i Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB ägs  i sin helhet  av  Olof  Bäck-

ström.  Bolaget  har  Handelsbanken  som  bank,  och  har  där  en checkräkningskredit  om

100  000  kronor  som  vid tidpunkten  för  betaIningsinstäIlelsen  inte  var  utnyttjad.

Styrelsen  består  av Olof  Bäckström  som  styrelseledamot  och  Sara  Lindström  som

styrelsesuppleant.

Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB:s  räkenskapsår  utgörs  av brutet  räken-

skapsår  0701-  0630.  Senast  upprättad  och  till Bolagsverket  ingiven  årsredovisning

avser  räkenskapsåret  201  8/19.

Revisor  för  bolaget  är  auktoriserad  revisor  Jessica  Semb  vid Baker  Tilly  i Umeå.
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Betalningsinställelse  och  företagsrekonstruktion

Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB har  2020-09-24  ställt  in betalningarna  och

ansökt  om företagsrekonstruktion.  Umeå  tingsrätt  har  2020-09-28  beslutat  om före-

tagsrekonstruktion  och utsett  undertecknad  till rekonstruktör.

Ekonomisk  redovisning

Under  räkenskapsåren  201 5/1 6- 201 8/19  har  bolagets  verksamhet  haff  en ökande

omsättning  och varit  inne  i en expansiv  fas. Under  denna  period  kom årsomsätt-

ningen  att öka  från  cirka  2,5 MKR  till cirka  IO MKR.  För  räkenskapsåret  201 8/19  visar

dock  bolaget  en förlust  om 108  tkr, vilken  beror  på ökade  kostnader  för  bl.a. personal

samband  med expansionen.

Under  räkenskapsåret  201 9/20  har  bolagets  omsättning  minskat  och uppgår  till ca 8

Mkr. Kostnaderna  har  dock  inte kunnat  minskas  i motsvarande  mån  varför  den  preli-

minära  förlusten  för  året  uppgår  till 650 tkr.

Under  innevarande  räkenskapsår  har  endast  två månader  förflutit  för  vilken  det  i

dagsläget  finns  en avstämd  bokföring  (juli och  augusti).  Då denna  period  till stor  del

avser  semesterperiod  är det  svårt  att utifrån  dessa  siffror  utläsa  något  tydligt  om bo-

lagets  verksamhetsutveckling.  För  perioden  redovisas  en omsättning  om I 125  tkr

(1 076  tkr  motsvarande  period  föregående  år) och  det preliminära  resultatet  är en

vinst  om 124  tkr  (32 tkr  motsvarande  period  föregående  år).

Förlusterna  under  de senaste  räkenskapsåren  har  inneburit  ett ianspråktagande  av

bolagets  likvida  resurser.

Per  bokslutstidpunkten  2019-06-30  redovisarlnnovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten

AB ett eget  kapital  om 265  523  kronor  samt  ett aktiekapital  om 50 000 kronor.  Per

2020-08-31  redovisar  Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB ett eget  kapital  om

261 383  kronor.  Bolaget  har  upprättat  en kontrollbalansräkning  per  2019-12-31  utvi-

sande  ett eget  kapital  om -1 02 578  kronor.  KontroIIbalansräkningen  framlades  på bo-

lagsstämma  2020-02-24.
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Orsak  till  betalningssvårigheter

Förlusterna  under  de senaste  räkenskapsåren  beror  bland  annat  den  expansion  som

skett  samt  att  ett  flertal  projekt  tagit  längre  tid än vad  som  är normalt  och  bo1aget  har

inte  kunnat  fakturera  för  alla  timmar  som  lagts  ner  i vissa  projekt  vilket  medfört  en för

låg debiteringsgrad.  Vidare  minskade  efterfrågan  på bolagets  tjänster  med  medföl-

jande  minskning  av  omsättningen  under  räkenskapsåret  2019/20.  Bolaget  lyckades

inte  minska  kostnaderna  i samma  takt  som  intäkterna.

Bouppteckning

Preliminär  balans-  och  resultatrapport  kommer  framtas  för  Innovativ  Kakel  & Bygg  i

Västerbotten  AB  per  2020-09-24.  Nämnda  rapporter  kommer  att  ligga  till grund  för

den  bouppteckning  som  framtas  utvisande  bolagets  ekonomiska  ställning.

Rekonstruktionsåtgärder

Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB  har  behov  av såväl  en finansiell  rekon-

struktion  som  en rekonstruktion  av  den  bedrivna  rörelsen.

Rekonstruktion  av  rörelsen

Erbjudna  tjänster

Under  rekonstruktionen  kommer  bolaget  att  genomföra  en översyn  av det  utbud  av

tjänster  som  bolaget  erbjuder  för  att utvärdera  om  tjänsteutbudet  bör  reduceras  och

fokuseras  på de mest  lönsamma  tjänsterna.

Personal

Utredningen  avseende  vilka  tjänster  som  ska  tillhandahålla  kan  innebära  att  persona-

len i viss  utsträckning  måste  minskas.  Bolaget  har  påbörjat  ett  arbete  med  att  utreda

detta.  Utredningsarbetet  kommer  att  fortsätta  under  rekonstruktionen.



Översyn  av  omkostnader

I rekonstruktionsåtgärderna  ingår  även  en översyn  av omkostnaderna  i Innovativ  Ka-

kel & Bygg  i Västerbotten  AB däribland  en genomgång  av befintliga  avtal.

Finansiell  rekonstruktion

En finansiell  rekonstruktion  av Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB erfordras  för

säkerställande  av att bolaget  ska ha tillgång  till erforderligt  rörelsekapital  samt  finan-

siella  resurser  för  bedrivande  av verksamheten.

För  en finansiell  rekonstruktion  av bolaget  erfordras  det  åtgärder  för  att på kort  sikt

förbättra  bolagets  likviditet.  Under  rekonstruktionen  kommer  därför  statlig  lönegaranti

att användas.

På längre  sikt  kan det  krävas  en uppfinansiering  av bolaget.  Formerna  för  denna

uppfinansiering  är ännu  inte  till fullo  utredda.  Det  framstår  som  troligt  att en finansiell

rekonstruktion  behöver  kombineras  med ett offentligt  ackord.  Vid tidpunkten  för  upp-

rättandet  av denna  rekonstruktionsplan  kan ingen  prognos  lämnas  om storleken  på

eventuell  ackordsprocent  vilken  måste  fastställs  utifrån  såväl  balansmässiga  behov

som  en bedömning  av rimligheten  för  Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB att

klara  ackordlikvidens  finansiering.  Innovativ  Kakel  & Bygg  i Västerbotten  AB avser  att

finansiera  ackordet  i huvudsak  genom  långfristig  upplåning.

Umeå  2020=jO-16

Fredrik  Sundin

Rekonstruktör


