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Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 juni 2014 i mål nr 8301-14
OT-Center Ortopedteknik AB ./. SLL. Förvaltningsrätten avslår OT-Centers
ansökan om överprövning. Ansökan om överprövning avsåg SLL:s
upphandling av ortopedteknisk verksamhet.
LS 1404-0512
Kammarrätten i Stockholms beslut den 4 juli 2014 i mål nr 4944-14 OTCenter Ortopedteknik AB ./. SLL angående inhibitionsbeslut i
upphandlingsärende. Kammarrätten beslutar att interimistiskt förordna att
SLL inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.
LS 1404-0512
Kammarrätten i Stockholms beslut den 16 juli 2014 i mål nr 4944-14 OTCenter Ortopedteknik AB ./. SLL angående överklagande av
upphandlingsbeslut samt ansökan om prövningstillstånd. Kammarrätten
meddelar inte prövningstillstånd och beslutar att det interimistiska beslutet
av den 4 juli 2014 ska upphöra att gälla.
LS 1404-0512
Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 25 juli 2014 i mål nr 4243-14
OT-Center Ortopedteknik AB ./. SLL avseende fråga om inhibition – förbud
för SLL att teckna avtal innan något annat meddelats. Högsta
förvaltningsdomstolen fattar inte beslut om inhibition. Frågan om
prövningstillstånd tas upp senare.
LS 1404-0512
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Hög

Hej
Nu är det dags att avsluta det gamla Brysselbolaget. Likvidatorn, Göran Mandorff från Advokatfirman Fylgia vill
hantera återstående frågor enligt följande.
1.

Det finns en kvarstående skuld i bolaget till KSL (vi har försett bolaget med likviditet) är 1 miljon kr. Det finns
för närvarande likvida medel om ca 450 tkr. Mellanskillnaden, ett underskott på 550 tkr, regleras genom att
de tre medlemmarna; KSL, staden och landstinget betalar en tredjedel var. Faktura till varje organisation på
resp belopp finns i bifogad fil.

2. Tvisten med HDP (det belgiska bolaget som tidigare skötte löner, skatter och sociala avgifter) har hanterats
så långt det går men någon fullständig redovisning av de senaste årens transaktioner mellan HDP och
bolaget har inte gått att sammanställa. Vi har en tvistig skuld i bokföringen på 87 519 kr till HDP. HDP har
inte svarat på vårt erbjudande om förlikningslikvid trots att likvidator underrättat dem om att om något svar
inte erhölls under början av 2013 ansåg likvidatorn att ärendet är avslutat utan ytterligare betalning. HDP
har fortfarande inte svarat. Göran Mandorff vill lösa denna fråga genom att vi tre medlemmar skriver på en
särskild överenskommelse om att reglera skulden om HDP i framtiden skulle väcka krav mot SEU.
Överenskommelsen bifogas också.
Likvidatorn och undertecknad är därför tacksamma om ni dels ville signera överenskommelsen och skicka till KSLoch
om ni dessutom betalar er faktura. Är detta ok eller behöver ni mer information från likvidatorn?.
Trevlig helg
Madeleine
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Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör
KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN

Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36
Telefon: 08-615 94 0 1 , växel 08-615 94 00
E-post: madeleine.siostrand@ksl.se
Webb: www.ksl.se
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Kommunförbundet Stockholms Lan
Stockliolms Stad
Stockholms läns landsting

Stockholm den 12 juni 2014
Överenskommelse om eventuellt skuldtäckande för Stockholmsregionens
Europakommitté SEU, ekonomisk förening i likvidation, org. nr 769605-4332
Bakgrund och skäl till Överenskommelsen
Under likvidationen av SEU har likvidatorn med både Vismas och PwC:s hjälp försökt
att reda ut korrekt skuldbelopp till SEU:s belgiska s.k. payroll företag HDP. Trots
ansträngningar har slutresultat inte nåtts. Enligt SEU:s bokföring uppgår skulden till
HDP till 87 519 kr. Enligt PwC Belgien, som haft kontakt med HDP, uppgår skulden till
HDP till EUR 15 548,05. SEU har under en längre period varit beredda att acceptera
detta belopp mot en bekräftelse från HDP att inga ytterligare skulder föreligger till HDP.
Någon bekräftelse har inte erhållits. I ett brev av den 20 december 2012 har SEU
meddelat HDP att för det fall nyssnämnd bekräftelse inte erhölls senast den 20 januari
2013 så skulle SEU anse att samtliga förehavanden med HDP var slutligt reglerade utan
ytterligare betalning. HDP har inte heller efter detta brev avhörts.
Eftersom likvidationen ska avslutas och en skuld föreligger, i och för sig tvistig, ska
medel reserveras för denna skuld. Min bedömning i egenskap av likvidator är att HDP
inte kommer att göra sin fordran gällande.
Därför avslutas likvidationen utan att medel reserveras för skulden, men mot att
medlemmarna i den ekonomiska föreningen; Kommunförbundet Stockholms Län,
Stockholms Stadtfch Stockholms läns landsting, åtar sig betalningsförpliktelse för
eventuellt krav/sojm framställs från HDP.
Överenslpramelsen bekräftas genom undertecknande nedan.

Advokatfirman Fylgia KB i Nybrogatan 11 l Box 55555 102 04 Stockholm Tel 08-442 53 001 Fax 08-442 53 15
www.fylgia.se l E-post inbox@fyigia.se l Klientmedel Bg 555-2112 I Org.nr. 969633-9994
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I egenskap av medlemmar i Stockholmsregionens Europakommitté SEU, ekonomisk
förening i likvidation, bekräftas härmed ovanstående överenskommelse om
skuldtäckning för eventuellt krav från HDP som skulle kunna riktas mot SEU ekonomisk
förening i likvidation i anledning av fakturor avseende tidigare anställdas skatter och
avgifter.

Stockholm den

/

2014

Kommunförbundet Stockholms Län

Stockholms Stad

Förbundsdirektör Madeleine Sjöstrand

Stadsdirektör Irene Svenonius

Stockholms läns landsting

Landstingsdirektör Toivo Heinsoo

FAKTURA

Faktura nr: 2

Stockholms läns landsting
Landstingsdirektör Toivo Heinsoo
Box 22550
104 22 Stockholm

Klientnr: 20015752:2

Vår referens: GM/ls
Datum:

2014-01-28

Betalningsvillkor: Omgående

Slutreglering avseende likvidationen av Stockholmsregionens Europakommitté
SEU ekonomisk förening i likvidation enligt tidigare överenskommelse mellan
medlemmarna.
Underskott avseende återbetalning av lån från KSL uppgår totalt till 550 148 kr.
Varje medlem erlägger 1 /3, 183 383 kr

183 383,00

SUMMA ATT BETALA

Stockholmsregionens Europakommitté SEU ek. för.
i likvidation
c/o Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555, 102 04 Stockholm
Tel: 08-442 53 00

183 383,00

Org nr
769605-4332

Bankgiro
555-2112

FAKTURA
Stadshuset
Stadsdirektör Irene Svenonius
Stadshuset
Faktura nr: 1

105 35 Stockholm

Klientnr: 20015752:2

Vår referens: GM/ls
Datum:

2014-01-28

Betalningsvillkor: Omgående

Slutreglering avseende likvidationen av Stockholmsregionens Europakommitté
SEU ekonomisk förening i likvidation enligt tidigare överenskommelse mellan
medlemmarna.
Underskott avseende återbetalning av lån från KSL uppgår totalt till 550 148 kr.
Varje medlem erlägger 1/3, 183 383 kr

183 383.00

SUMMA A T T BETALA

183 383,00

Stockholmsregionens Europakommitté SEU ek. för.
i likvidation
c/o Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555,102 04 Stockholm
Tel: 08-442 53 00

Orgnr
769605-4332

Bankgiro
555-2112

FAKTURA
Kommunförbundet Stockholms län
Att: Chris Christensen
Box 38145
Faktura nr: 3

100 64 Stockholm

Klientnr: 20015752:2

Vår referens: GM/ls
Datum:

2014-01-28

Betalningsvillkor: Omgående

Slutreglering avseende likvidationen av Stockholmsregionens Europakommitté
SEU ekonomisk förening i likvidation enligt tidigare överenskommelse mellan
medlemmarna.
Underskott avseende återbetalning av lån från KSL uppgår totalt till 550 148 kr.
Varje medlem erlägger 1/3,183 383 kr

183 383.00

SUMMA ATT BETALA

183 383,00

Stockholmsregionens Europakommitté SEU ek. för.
i likvidation
c/o Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555, 102 04 Stockholm
Tel: 08-442 53 00

Orgnr
769605-4332

Bankgiro
555-2112
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Stockholmsregionens Europakommitté
Ekonomisk förening i likvidation
Org nr. 769605-4332
Slutredovisning för likvidationsperioden 2011-01-12—2013-12-31
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2.

Förvaltningsberättelse

2.1

Bakgrund

2.2
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Kallelse på okända borgenärer

2.4

Bokföringsskyldighet

2.5

Styrelsens redovisning enligt 11 kap 9 § lag om ekonomiska föreningar.

2.6

Den löpande förvaltningen

2.7

Arvode

3.

Skifte

4.

Avslutande av likvidationen
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Bilagor
1. Redovisning av medelsförvaltning
2. Årsredovisning 2010
3. Årsredovisning 2011 j ämte avgåenderedovisning
4. Årsredovisning 2012
5. Årsredovisning 2013
6. Skifteshandling
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Stockholmsregionens Europakommitté
Ekonomisk förening i likvidation
Org nr. 769605-4332
Slutredovisning för likvidationsperioden 2011-01-12—2013-12-31
I egenskap av likvidator för Stockholmsregionens Europakommitté Ekonomisk
förening i likvidation, fortsättningsvis SEU, får jag då likvidationsuppdraget nu
fullgjorts avge slutredovisning jämlikt 11 kap 14 § lag om ekonomiska föreningar
för förvaltningen genom förvaltningsberättelse med därtill hörande redovisningshandlingar.
Slutredovisningen omfattar perioden den 12 januari 2011 till den 31 december
2013.
1. Medlemsförhållanden
SEU:s medlemmar består av Stockholms stad, Stockholms läns landsting och
Kommunförbundet Stockholms Län, sistnämnda fortsättningsvis endast KSL.
Medlemmarna deltar med lika andel i SEU och har tillskjutit lika stora medlemsavgifter och medlemsinsatser.
2. Förvaltningsberättelse
2.1 Bakgrund
Efter beslut av föreningsstämman den 8 december 2010 beslutades att SEU skulle
träda i likvidation den 31 december 2010. Den 12 januari 2011 utsågs undertecknad till likvidator för SEU efter Bolagsverkets beslut därom.
Orsaken till likvidationsbeslutet var att SEU under de sista verksamhetsåren hade
haft brister i ledningen. Månaderna före likvidationen hade extern VD, Madeleine
Sjöstrand, tillsatts och hon hade påbörjat ett arbete med att renodla verksamheten
och ta itu med och reda ut gamla oklarheter. Medlemmarna önskade vidare att
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överföra verksamheten till ett helt nybildat alctiebolag och fortsättningsvis bedriva
verksamheten därifrån. För detta ändamål har medlemmarna bildat Stocldiolmsregionens Europakontor AB, 556821-7821.
SEU har haft kontor i Bryssel. Verksamheten har haft till syfte att för stockholmsregionen verka i EU-frågor och att vara aktiv i Bryssel i olika former. Avsikten
med ett gemensamt kontor i Bryssel för Stockholmsregionen var att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen, d.v.s. Stocldiolmsregionens intressen,
genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till Europeiska Unionen.
2.2 Inledning av likvidationsförfarandet
Arbetet med likvidationen påbörjades så snart som beslut om mitt utseende som
likvidator erhölls från Bolagsverket. Inledande kontakter hölls per telefon med
SEU:s verkställande direktör Madeleine Sjöstrand och vi bokade tid för ett sammanträde. Inför mötet erhöll jag och gick igenom handlingar rörande SEU:s historik vilket bl.a. innefattade att SEU:s verksamhet startat i ett aktiebolag vilket sedermera hade upplösts. Kännedom om detta var viktigt på grund av att det gamla
aktiebolaget alltjämt kunde dyka upp såsom avtalspart i förhållanden som under
åren flyttats över till SEU utan att byte av avtalspart formellt skett. Jag erhöll vidare medlemsförteclming och stadgar för SEU vilka har granskats. SEU:s senaste
årsredovisning har gåtts igenom.
Engagemangsförfrågan har skickats ut till de stora affärsbankerna. Ett konto på
Nordea har avsluts varefter innestående medel överförts till klientmedelskonto
vilket öppnats.
Ett sammanträde avhölls därefter med Madeleine Sjöstrand och SEU:s redovisningskonsult Anette Johansson, Visma Services AB, fortsättningsvis endast
Visma. Föreningens senaste upprättade balansrapport har gemensamt gåtts igenom. Ett antal öppna frågor har gåtts igenom vilka jag redogör för nedan under
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rubriken förvaltningsåtgärder. Inledande kontakter har förevarit med SEU:s revisionsbyrå PwC och med auktoriserade revisorn Lars Wallén.
Vid den inledande genomgången kunde konstateras att SEU:s tillgångar huvudsakligen bestod av likvida medel på konton i Belgien vilka till viss del var ställda som
säkerhet för lokaler i Bryssel. Därutöver skulle medel flyta in från fyra olika EUprojekt som SEU var involverat i där viss del av influtna medel sedermera skulle
vidarebetalas till s.k. subprojekt. Slutligen innehade SEU konst och inventarier på
kontoret i Bryssel. Det kunde vidare konstateras att SEU inte var på obestånd, huvudsakligen genom utfästelser från medlemmarna.
Under inledningen av likvidationen har jag i samråd med Madeleine Sjöstrand
dragit upp riktlinjer för det fortsatta likvidationsförfarandet och för hur likvidationen sedermera skulle avslutas.
Frågor rörande SEU:s löpande bokföring samt förvaring av densamma har utretts.
Uppdragsbekräftelse har lämnats till Visma.
2.3 Kallelse på okända borgenärer
Ansökan om kallelse på okända borgenärer ingavs till Kronofogdemyndigheten
den 25 januari 2011. Den 4 februari 2011 utfärdades kallelse på okända borgenärer. I underrättelse av den 8 augusti 2011 kunde noteras att inga borgenärer hade
avhörts och anmält fordringar.
2.4 Bokföringsskyldighet och medelsförvaltning
SEU har varit bokföringsskyldiga. Den löpande bokföringen hade innan likvidationen hanterats av Visma. Då SEU varit nöjda med de tjänster som levererats av
Visma, samt att Visma var insatta i ett antal specifika frågor har beslut fattats om
att Visma även fortsättningsvis under likvidationen skulle upprätta den löpande
bokföringen.
Under oktober 2011 skulle den ansvariga redovisningskonsulten på Visma avsluta
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sin anställning. Det fanns ingen annan inom Visma som var insatt i SEU:s bokföring. Nina Eiderbäck på Advokatfirman Fylgias ekonominavdelning hade från
inledningen av likvidationen löpande skött SEU:s likvidhantering och därigenom
haft kontakterna med Visma och kommit in i SEU:s verksamhet varför det var
naturligt att ansvaret för den löpande bokföringen övertogs av henne.
Vid lilcvidationstidpunkten hade inte årsredovisning för 2010 upprättats. Denna har
sedermera i samråd med redovismngskonsulten jämte avgåenderedovisning för 12
dagar i januari 2011 upprättats och givits in till Bolagsverket.
Genom överenskommelse med KSL har beslutats att de åtar sig förvaringsskyldigheten avseende bokföringen för tiden före lilcvidationsutbrottet. För resterande
perioder har arkivering fullgjorts genom Advokatfirman Fylgias försorg.
Såvitt gäller medelsförvaltningen har innestående likvida medel använts för att
betala bolagets vid lilcvidationstidpunkten utestående skulder, revisions- och bolcföringsarvoden samt för bestridande av lilcvidationskostnaderna. In- och utbetalningar under hela lilcvidationsperioden framgår av bilagda utdrag från SEU:s lilcvidlconto, bilaga 1.
2.5 Styrelsens redovisning enligt 11 kap 9 § Lag om ekonomiska föreningar
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 samt 12 dagar av 2011 utgör styrelsen
avgåenderedovisning, bilagorna 2 och 3.
2.6 Den löpande förvaltningen
Någon egentlig verksamhet har inte bedrivits under lilcvidationsperioden då verksamheten såsom omnämnts ovan hade överförts till ett nybildat aktiebolag. Mina
åtgärder har därmed varit inriktade på avveckling av SEU:s förpliktelser vilket
redogörs för närmare nedan.
Betalning av skulder
Under likvidationens inledningsskede förelåg ett antal utestående leverantörsskul-
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der. Sedvanligt har i samband med likvidationsutbrottet bankkonton spärrats och i
samband därmed har innestående medel om ca 370 000 ler överförts till ett av mig
öppnat klientmedelkonto.
Leverantörsskulderna hade normalt betalats av Visma. När betalningar istället på
grund av likvidationen skulle gå genom mig har jag tillställts en förteckning över
utestående skulder om sammantaget ca EUR 86 000 från Madeleine Sjöstrand och
jag har gått igenom dessa. Betalning av leverantörsskulder har skett efter avstämning mellan Visma och min ekonomiavdelning varvid bl.a. konstaterats att i beloppet ovan även ingick utestående fakturor till ett belgiskt bolag, HDP, avseende
skatter och avgifter i Belgien. Många av HDP:s fakturor var under utredning beloppsmässigt, se särskilt härom nedan under rubriken HDP.
Under den inledande perioden har ett par fakturor kommit att dubbelbetalas, dels
av redovisningsbyrån, dels av advokatfirman. Återbetalning har begärts och erhållits.
Det har efter att de inledande fakturorna erhållits fortsatt att komma in leverantörsfakturor. Beslut har i samråd med Madeleine Sjöstrant och Visma fattats att Visma
skulle tillse att Fylgia:s ekonomiavdelning erhöll attesterade fakturor för betalning
samt att betalning även fortsättningsvis skulle ske från Fylgia.
Omfattningen av kvarvarande förplilctelser gjorde dock att ett likviditetsunderskott
uppkom i SEU. Detta löstes genom att beslut fattades om att SEU genom KSL
skulle uppta ett kort lån för betalning av dessa skulder och betalning har därefter
verkställts av KSL varefter en kort skuld till KSL bokats upp. Denna skuld om ca
270 000 ler har reglerats under 2012. En revers beträffande lånet har upprättats och
undertecknats. Likviditetsprognoser har upprättats och tillställts KSL.
Under den inledande perioden har sammantaget 40-50 betalningar skett rörande
drifts- och leverantörsskulder. Därutöver har under likvidationen innestående semesterlöneskulder och ytterligare ett par löneskulder avseende s.k. eco-checkar
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betalats till anställda. En tvistig leverantörsskuld har gåtts igenom och beslutat har
sedermera, i samråd med Madeleine Sjöstrand, fattats om att betalning inte skulle
ske.
Tidigare chefers bilförmåner hade före likvidationen varit föremål för diskussion,
bl.a. ansågs de vara felaktigt uttagna. Samtidigt så hade bilförmånerna medfört
beskattning och omfattades av de skulder som förelåg till de belgiska skattemyndigheterna. Efter genomgång av omständigheterna har beslut fattats i samråd med
Madeleine Sjöstrand om att de krav som skulle kunna riktas mot tidigare chefer
inte skulle drivas vidare, huvudsakligen av processekonomiska skäl.
En ankommen faletura har avsett tjänster utförda både för SEU och det nya bolaget
i Belgien men fakturan var utställd på SEU. Efter kontakter med KSL har beslutats
att SEU av praktiska skäl skulle betala faleturan och vidarefaleturera resterande del
till KSL vilket också skett.
SEU:s domän har överförts till det nystartade bolaget.
Inkomster från EU-projekt
Fyra stycken s.k. EU-projekt som SEU hade varit delaktigt i under 2010 skulle
utbetalas och fakturera under 2011 och 2012. Sammantaget i dessa delar har det
under likvidationen flutit in ca 2,7 mler, den senaste betalningen under 2012. Efter
avräkning för SEU:s andel har vidarebetalning skett till s.k. subprojeletpartners
efter instruktioner från personalen i Bryssel. Inbetalningar har i ett par fall fått spåras genom kontakter med utbetalarna efter att besked erhållits från Bryssel om att
betalning skulle flyta in. Samtliga förväntade intäkter i dessa delar har flutit in.
Avveckling av kontor i St Petersburg
SEU hade haft ett kontor och en filial i St Petersburg. Utflyttning hade skett från
kontoret och de sista åtgärderna för att avsluta filialen pågick. Jag har från en advokatbyrå i St Petersburg erhållit information rörande SEU:s bankkonton vilka
skulle avslutas.
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Jag har erhållit och gått igenom en uppdragsbeslcrivning från den ryska advokatbyrån som hade anlitats av SEU för uppdraget att avsluta filialen. Ikontakterna med
advokatbyrån har utöver avslut av bankkonton rört frågor om att avsluta ett skattekonto samt betalning av kvarvarande avgifter. Förhandling om belopp och betalning av detta belopp skulle ske genom den ryska advokatbyråns försorg och med
medel från ett av SEU:s konton, ett s.k. rubellconto, vilket sedermera skett. Ytterligare ett banlconto har avslutats och innestående medel har överförts till klientmedelslcontot.
Fråga har uppkommit om hantering av den bokföring som fanns på filialen i St
Petersburg. Jag har haft kontakter med den ryska advokatbyrån och fått olika kostnadsförslag och alternativ på hur bokföringen skulle transporteras till Stockholm.
Slutligen har beslutats, vilket var det billigaste alternativet enligt med vad även jag
kunde konstatera, att en anställd hos den ryska advokatbyrån med färja personligen
levererande materialet till mitt kontor mot att SEU stod för biljett t.o.r. samt traktamente.
Materialet har därefter omhändertagits på mitt kontor och arkiverats varefter samtliga åtgärder beträffande stängning av filialen i St Petersburg fullgjorts. Ett avslutande referensbrev har i enlighet med någon tidigare överenskommelse upprättats
och skickats till den ryska advokatbyrån.
Utredning och överlåtelse av inventarier
SEU hade inventarier i sin lokal i Bryssel. Frågan har uppkommit hur inventarierna skulle hanteras, skiftas ut, utrangeras eller säljas.
Efter kontakter med KSL har beslutats dels att inventarierna skulle överlåtas till
det nya bolaget mot faletura, dels att vissa inventarier såsom äldre kontorsmöbler
skulle utrangeras. Faktura avseende detta har upprättats och betalning har flutit in
varefter inventarierna bokats bort i SEU:s bokföring.
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HDP
SEU:s betalning av skatter och avgifter för de anställda i Belgien har skötts genom
det s.k. payroll företaget HDP. Som omnämnts ovan förelåg oklarheter beträffande
omfattningen av skulden till HDP. Kortfattat och sammanfattningsvis förelåg en
diskrepans om ca SEK 100 000 mellan vad som enligt fakturor och underlag utestod obetald till HDP och vad SEU ansåg att eventuell skuld korrekt skulle uppgå
till. Nyssnämnd diskrepans var vad som kvarstod outrett efter att omfattande utredningsåtgärder vidtagits och oklarheterna var betydligt mer omfattande inledningsvis.
Utredning och möten angående ställningen mellan HDP och SEU hade förevarit
innan likvidationen och bl.a. hade i samband därmed beslutats, mellan SEU och
PWC i Stockholm, att PWC Belgien utan kostnad skulle vara SEU behjälpliga i att
försöka utreda parternas mellanhavanden.
Jag har från Madeleine Sjöstrand bett om och erhållit samt gått igenom dokumentationen mellan SEU och PwC Stockholm utvisande denna överenskommelse.
Jag har härefter haft telefonkontakt med kontaktpersonen på PwC Stockholm och
därigenom erhållit relevanta kontaktuppgifter till PwC Belgien.
Jag har haft både telefon och mailkontakter med uppgiven kontaktperson på PwC
Belgien och sedermera erhållit ytterligare två kontaktpersoner. Under mars 2011
fick jag från PwC besked om att en utredning angående korrekta skatteskulder
jämte skulder till HDP inom kort skulle levereras. Under början av april 2011 erhölls en utredning och jag sammankallade Madeleine Sjöstrand, som skulle lämna
sin tjänst den 30 april 2011, och Visma till ett möte för att gå igenom HDP frågan
samt stämma av likvidationen i övrigt.
Under slutet av april 2011 har HDP formellt meddelats att några anställda inte
längre fanns i HDP och att förskottsfakturor avseende skatter och avgifter därmed
inte längre, från den 31 december 2010 skulle påföras SEU. Arbetet med detta har
medfört visst översättningsarbetet då anmälan härom skulle ske på en särskild
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blankett som endast fanns på flamländska.
Efter att ha gått igenom redogörelsen från PwC Belgien med Madeleine Sjöstrand
och Visma vid ett sammanträde har frågor kvarstått. Dessa var:
1. att SEU för enkelhetens skull valde att acceptera en del av beräkningarna
för en period och att faktura därför kunde upprättas i enlighet med detta,
2. att SEU alltjämt behövde hjälp med att få klarhet i ett belopp om EUR
40 000 som inte gick att följa med ledning av SEU:s bokföring baserad på
underlag från HDP,
3. att få bekräftat av HDP att de förstått och accepterat att personal inte längre
fanns i SEU,
4. att krediteringar skulle ske på fakturor som uppkommit efter tidpunkten då
anställningarna upphört,
5. at få förklaringar till ett antal dokument, samt
6. att få synpunkter på ett belopp om ca EUR 10 000 som SEU ansåg vara ett
krav mot HDP som därmed skulle avräknas.
Förklaring har vidare lämnats om att avslutandet av likvidationen skulle försvåras
om de samlande oklarheterna inte gick att reda ut, och om det därmed inte gick att
bestämma hur stor den riktiga skulden skulle vara till HDP. Ett mail med ovanstående frågor och ett antal bifogade dokument har skickats till PwC Belgien.
Svar har sedermera erhållits under sommaren 2011. Ett par följdfrågor uppkom
från Visma vilka returnerades till PwC Belgien. Under slutet av 2011 erhölls besked att HDP skulle leverera vissa uppgifter till PwC men att så ännu inte hade
skett. Jag har därefter erhållit ett besked från PwC om att för det fall SEU accepterade att betala ca EUR 17 000 i ett för allt avseende oklara frågor jämte vissa belopp som vi var ense om, så skulle utestående frågor med HDP vara lösta.
Jag har meddelat PwC Belgien att jag inte ansåg beloppet vara korrekt, men att
SEU var beredda att betala i enlighet med förslaget för att slutligen kunna stänga
HDP frågan. Jag önskade dock ett dokument från HDP där de förklarade att de inte
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hade några som helst ytterligare krav mot SEU. Under våren 2012 hade jag ännu
inte fått något besked från HDP enligt ovan, däremot ankom nya påminnelser på
tidigare oklara fakturor.
Jag har påmint PwC Belgien om en formell bekräftelse enligt ovan. Under 2012
ankom en faktura från PwC Belgien avseende deras utredningsuppdrag vilket jag
ansåg vara i strid mot den ursprungliga, före likvidationen träffade överenskommelsen. Detta medförde ett antal kontakter med PwC Stockholm som i samband
härmed fick ta del av dokumentation och beskrivning av hela ärendet. Det medförde också att SEU:s revisor på PwC såg sig nödgad att överväga huruvida han
kunde vara kvar som SEU:s revisor.
Jag har därför fått presentera ett par alternativa revisorer till SEU vilka jag haft
kontakt med för att efterhöra om de var beredda att åta sig uppdraget. Slutligen har
dock PwC:s revisor meddelat att han ansåg det vara möjligt att sitta kvar som
SEU:s revisor. Frågan om fakturering från PwC Belgien har hanterats inom PwC.
Under slutet av 2012 hade HDP fortfarande inte avhörts med besked om att alla
förplilctelser var lösta för det fall det ovan nämnda beloppet betalades av SEU. Jag
skickade därför ett brev till HDP med kopia till PwC Belgien och förklarade att de
som en förlikningslikvid kunde erhålla EUR 15 000 trots att detta inte överenstämde med bokföringen och SEU:s uppfattning om korrekt ställning bara de
kunde bekräfta att inga ytterligare krav förelåg. Jag meddela vidare att för det fall
något svar inte erhölls under början av 2013, att jag ansåg ärendet avslutat utan att
erlägga någon ytterligare betalning överhuvudtaget. Något besked har ännu inte
erhållits från HDP varför likvidationen avslutas med frågan alltjämt öppen och
med den skuld som finns i SEU:s bokföring om ca 87 000 ler.
Under hela likvidationen, i vart fall fram till hösten 2012 har löpande, i princip
månadsvis, ibland tätare, dokument såsom förskottsfakturor erhållits från HDP
vilka oftast inte har varit möjliga att bedöma vad de faktiskt avsåg.
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Hantering av likvida medel, lägenheter och lokaler i Bryssel sam t personal
Vid lilcvidationstidpunkten fanns bankonton i Sverige, Belgien samt i Ryssland.
Som omnämnts ovan har det svenska kontot avslutats och innestående medel överförts till advokatfirmans konto liksom kontona i Ryssland efter bestridande av
kostnader.
SEU:s två belgiska driftskonton har avslutats efter att några betalningar verkställts
i Belgien varefter resterande belopp har överförts till klientmedelskontot.
Frågor rörande betalning och utflyttning från en tidigare praktikantlägenhet har
hanterats. Det fanns en deposition till förmån för hyresvärden avseende denna lägenhet om ca 13 000 ler. Försök har gjorts att avsluta depositionen, men på grund
av att en underskrift saknats på en handling från hyresvärden menar banken i Belgien att depositionen inte går att avsluta. Spårningsförsök för att fmna hyresvärden
och att erhålla nödvändiga underskrifter har framgångslöst skett med hjälp av personalen på Brysselkontoret. Ytterligare kontakter har förevarit med banken för att
efterhöra alternativ att avsluta depositionen, men några alternativ har inte presenterats. Depositionen har därmed slutligen fått överges på den Belgiska banken, och
för det fall betalning ändå kommer ske någon gång framöver får detta belopp tillläggsutskiftas.
SEU:s hyreskontrakt har överförts till det nya bolaget. Handlingar beträffande
detta har hanterats. Hyresvärden hade en deposition om ca SEK 330 000 såsom
säkerhet för hyra. Olika alternativ att hantera depositionen har gåtts igenom med
KSL. Slutligen har beslutats att det enklaste var att avsluta depositionen och överföra pengarna till SEU för att användas till utskiftning istället för att depositionen
skulle överföras till det nya bolaget såsom säkerhet för det nya hyreskontraktet. Ett
antal kontakter per mail och telefon har förevarit med banklcontoret i Belgien. Lilcvidationsbeslutet har översatts till engelska och skickats till banken. Slutligen har
depositionen överförts från banken till mitt klientmedelslconto och kontot har avslutats.
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Jag har gått igenom handlingar varigenom SEU:s personal förklarat att de accepterar att deras anställningar övergått till det nya bolaget och att de därmed förklarat
sig inte ha kvarvarande krav mot SEU avseende annat än semesterersättningar och
slutlön, samt att de frivilligt accepterat att anställningen övergått till ny arbetsgivare.
Kontrolluppgifter har skickats ut till de som hade varit anställda i SEU under 2010.
Kompletterande uppgifter har fått lämnas i detta avseende på grund av att till myndigheter lämnade uppgifter misstämt med kontrolluppgifterna. Som omnämnts
ovan har semesterlöner m.m. utbetalats till personalen.
Skattefrågor och deklarationer
Skattefrågor av skiftande karaktär har årsvis dykt upp och lösts, inledningsvis i
samråd Visma. Deklarationer har årsvis upprättats och givits in till Skatteverket.
Upprättande av likvidatorns årsredovisningar mm
Som omnämnts ovan har årsredovisning och avgåenderedovisning för åren 2010
och 2011 inledningsvis upprättats vilket ombesörjts av Visma. Därefter har årligen
upprättats årsredovisningar för åren 2011-2013 vilket hanterats av Advokatfirman
Fylgias ekonomiavdelning. Kontakter har förevarit med revisorerna i samband
med upprättandet av årsredovisningarna.
Löpande rapportering KSL, kontakter SEU och Visma
Under likvidationen har jag beträffande åtgärderna med de ovan redovisade åtgärderna och i diverse inte närmare specificerade frågor haft sammanlagt ca 400
mailkorrespondenser till och från SEU, redovisningsbyrån, KSL och Madeleine
Sjöstrand. Rapportering om likvidationens utveckling och om kvarvarande åtgärder har avgivits vid ett par tillfällen.
2.7 Arvode till likvidatorn
Under ärendets gång har arvode löpande lyfts för likvidationen. Fakturor har tillställts KSL vilka attesterat fakturorna innan de lyfts för betalning. Det samman-
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tagna likvidationsarvodet uppgår till 237 724 ler exklusive mervärdesskatt. I arvodet ingår ersättning för Advokatfirman Fylgias ekonomitjänster för upprättande av
den löpande bokföringen, skattdeklarationer och upprättande av årsredovisningar.
Under perioden har ca 120 timmar ägnats åt uppdraget.
3. Skifte av SEU:s tillgångar
Skifte och hantering av SEU:s tillgångar och skulder framgår av bifogade skifteshandling, bilaga 6.
4. Avslutande av likvidationen
Den ekonomiska redovisningen för hela likvidationsperioden framgår av årsredovisningarna för hela likvidationsperioden, bilagorna 1-5. Denna slutredovisning
har upprättats.
För att reglera utestående skuld till KSL ska medlemmarna mot faletura till SEU
inbetala restbeloppet varefter skulden till KSL slutligt regleras fullt ut.
Deklaration avseende inkomståret 2013 kommer att upprättas och ges in. Efter att
revisorn i revisionsberättelse yttrat sig över denna slutredovisning kommer kallelse
ske till bolagsstämma för granskning av slutredovisningen och för fattande av beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn.
Föreningen är därefter upplöst vilket skall anmälas till Bolagsverket för registrering.

Stockholm den 31 januari 2014

Göran Mandorff
Likvidator

