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Likvidation av vilande 
aktiebolag 

Likvidera bolaget med professionell 
hjälp genom tillsättande av likvidator 
och biträde med handlingar för beslut, 
genomförande samt registrering. 

Tjänsten 

Förfrågan om likvidationsbiträde lämnas in till- 
sammans med en kopia av senaste årsredo-
visning samt en aktuell balans- och resultat-
räkning. När bolagets tillgångar och skulder är 
reglerade inleds likvidationen omgående 
genom att uppdragsförbindelse, faktura och 
instruktioner för hela ärendet skickas. 

Gången i likvidationsprocessen är att Servando 
initialt upprättar protokoll från extra bolags-
stämma för beslut om likvidation och därefter 
ger in det till Bolagsverket tillsammans med 
kallelse på okända borgenärer för registrering. 

”Servandos likvidationstjänst är ett oerhört 
kostnadseffektivt sätt att avveckla ett bolag.” 

Efter registrering ska kunden upprätta en 
avgåenderedovisning och om ett årsskifte 
passeras under likvidationstiden även en 
årsredovisning. 

När kallelsetiden gått ut efter sex månader från 
registrering genomförs skifte av bolagets till-
gångar till ägaren. Servando upprättar 
samtidigt en slutredovisning som ges in till 
Bolagsverket för avregistrering av bolaget. 

 Under likvidationen fortsätter de tidigare 
ägarna att äga bolaget och ansvarar för bok-
föring, eventuella betalningar, bokslut och 
deklarering. Servando ansvarar för den 
formella likvidationen och agerar projektledare 
genom hela processen om ca ett år. 

Tilläggstjänster 

Servando kan också åta sig bolagets 
administrativa förvaltning med bokföring och 
upprättande av bokslut, redovisningar och 
deklarationer etc under likvidationstiden. Fast 
arvode offereras baserat på omfattning. 

Som alternativ till likvidation kan Servando 
förvärva bolaget för likvidation i egen regi, s k 
snabbavveckling. 

Fördelar 

- Ingen egen kunskap om likvidationer krävs 
då Servando upprättar alla handlingar och 
informerar när åtgärder ska ske. 

- Väl utarbetade rutiner och stor erfarenhet 
medför en snabb och korrekt hantering. 

- Bollplank i likvidations- och avvecklings- 
frågor. 

Priset 

Tjänst Arvode, Kr 

Likvidation 12 500 

Registreringsavgifter Bolagsverket 1 625 

Extra likvidatorsarvode vid kapitalbrist 3 000 

Engelska handlingar 1 900 

Kontakt 

För mer information kontaktas: 
Kerstin Norin 
08-545 66 132 eller 070-100 83 01 
kerstin.norin@servando.se 

 


