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Undertecknad styrelseledamot i HHGS Holding AB, 556480-8672, intygar härmed dels att denna kopia
av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts

på årsstämma 2014-05-22. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till

resultatdisposition.

Göteborg den 31 juli 2014

Peter Hamnebo
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Styrelsen för HHGS Holding AB, 556480-8672, får härmed avge årsredovisning för 2013.
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? Allmänt om verksamheten

.....

? I samband med årsstämman 2008 fick HHGS Holding AB (nedan kallat Holding) uppdraget att äga och

förvalta studentkåren HHGS' samtliga företag för att generera maximal medlemsnytta för den enskilda

studenten, samt säkerställa god finansiell avkastning till ägaren.

Det har renderat i följande vision som Holding förväntas ledas efter:

"HHGS Holding AB skall, i egna lokaler och med lönsam ekonomisk tillväxt, erbjuda studenter ett brett

utbud av förmåner och möjligheter, och därmed skapa en dragningskraft för att läsa vid Handelshögskolan
vid Göteborgs Universitet och göra ett medlemskap i HHGS oemotståndligt."

Ägarförhållanden

HHGS Holding AB ägs till 100% av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår (HHGS), 857206-3603.

Information om dotterbolagen

Bolagets dotterbolag har i huvudsak utvecklats i linje med förväntningarna. Särskilt kan påpekas att det

nystartade dotterbolaget HHGS Handelsjuristern AB kommit igång med sin verksamhet i linje med

förväntningarna. Två av dotterbolagen uppvisar negativa resultat, men detta bedöms utgöra enstaka

händelser.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret har arbetet med att ta fram en koncerngemensam grafisk profil fortsatt. Bolaget har

också inriktat sig på att i högre grad hantera långsiktig strategisk översyn i koncernen. Som ett led i detta

har arbetet med att ta fram fullständiga ägardirektiv påbörjats. Bolaget har också arbetat med att ta fram en

förbättrad process för valberedningsarbete i koncernen. Vidare har bolaget initierat en utbildningssatsning

genom vilken samtliga Verkställande Direktörer i dotterbolagen erbjuds en gemensam VD-utbildning. En

översyn av koncernens försäkringar har också gjorts. Vissa stödinsatser för at förbättra rutiner kring
bokslutsarbete har också genomförts, men det är alltjämt nödvändigt att inom koncernen fortsätta

förbättringen av de ekonomiska rutinerna.

Framtiden

Framtiden ser fortsatt stabil ut för koncernen som fortsätter i stark tillväxt både i ekonomiska och i

sysselsatta mått mätt. Bolagen fortsätter höja målsättningarna och koncernen växer fortsatt i takt med detta

mycket starkt. Styrelsen söker fortsatt stärka gemenskapen och optimera kunskapsutbytet mellan bolagen.
Vidare kommer ekonomiska rutiner att fortsatt stärkas i takt med att bolagen växer och antalet sysselsatta
ökar.



Ekonomisk översikt 2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning, Tkr 174 0 0 0 0

Resultat efter finansnetto, Tkr -27 1 998 243 -50 328

Balansomslutning, Tkr 3 431 3 375 1 383 1 055 856

Soliditet, % 93,0% 95,4% 88,3 % 87,3 % 81,9 %

Kassalikviditet, % 2 918,2% 7 458,9 % 2 299,6 % 918,2 % 3 053,4 %

Avkastning på eget kapital, % Neg 62,1 % 19,9 % Neg 46,8 %

HHGS Holding AB

556480-8672

Definitioner av nyckeltal
Soliditet:

Kassalikviditet:

Avkastning på eget kapital:

2 (9)

Eget kapital (inkl kapital i obeskattade reserver) per balansdagen dividerat med totala tillgångar.
Omsättningstillgångar på balansdagen dividerat med kortfristiga skulder

Resultat efter finansiella poster i procent av eget kapital (inkl kapital i obeskattade reserver)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst

årets förlust

disponeras så att

i ny räkning överföres

3 099 398

-26 865

3 072 533

3 072 533

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med

tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
00
r--
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M 2013-01-01 2012-01-01
,-.I Belopp i kr Not -2013-12-31 -2012-12-31
0\
C"l
00
0
? Rörelsens intäkter
,-.I

Nettoomsättning 174 500 00
N 174 500 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1 -223 127 -138 274

Personalkostnader 2 -55 046 -37 358

övriga rörelsekostnader -28 453 0

-306 626 -175 632

Rörelseresultat -132 126 -175 632

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 3 100 000 2 170 000

Ränteintäkter 6 505 3 439

Räntekostnader -1 244 0

105 261 2 173 439

Resultat efter finansiella poster -26 865 1 997 808

Resultat före skatt -26 865 1 997 808

Arets skattekostnad

Skatt på årets resultat 0 0

Arets resultat -26 865 1 997 808
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Balansräkning
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00
M
......

°'
TILLGÅNGARN
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-.::I" Anläggningstillgångar
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N Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 4,5 450 000 450 000

Summa anläggningstillgångar 450 000 450 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 290 000 2 170 000

Interimsfordringar koncernföretag 174 500 0

övriga fordringar 0 4 892

464 500 2 174 892

Likvida medel

Kassa och bank 2 516 871 750 399

Summa omsättningstillgångar 2 981 371 2 925 291

SUMMA TILLGÅNGAR 3 431 371 3 375 291
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Balansräkning
c:,
00

Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-3100
('I")
,.....

°'
N EGET KAPITAL OCH SKULDER
00
0
? Eget kapital 6
,.....

0
N Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 099 398 1 101 590

Arets resultat -26 865 1 997 808

3 072 533 3 099 398

Summa eget kapital 3 192 533 3 219 398

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 7 136 674 116 674

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 0 27 425

Aktuella skatteskulder 5 1 985

övriga skulder 5 704 147

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 96 455 9 662

102 164 39 219

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 431 371 3 375 291

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga
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Tilläggsupplysningar
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ee Allmän information
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°' HHGS Holding AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Företagets verksamhet beskrivs i

? förvaltningsberättelsen.
0
"tj-
-

0
N Allmänna redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Arsredovisningslagen samt

rekommendationer, uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden, inklusive BFNAR 2000:2.

HHGS Holding AB klassificeras därvid som ett mindre företag. I de fall allmänna råd inte omfattat en

viss fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Periodisering av

inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Alla belopp redovisas i svenska kronor om

inget annat anges. Samtliga redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i allt väsentliqt oförändrade

jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper

Några immateriella eller materiella anläggningstillgångar föreligger inte. Finansiella anläggnings

tillgångar upptas till anskaffningsvärde, i förekommande fall med avdrag för nedskrivningar. Uppskjutna

skattefordringar redovisas inte i balansräkningen. För samtliga anläggningstillgångar prövas eventuellt

nedskrivningsbehov normalt årligen genom jämförelse mot bedömt återvinningsvärde, med vilket avses

det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.

Fordringar har efter individuell prövning upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. övriga
tillgångar och skulder har, där inget annat anges, upptagits till anskaffningsvärden respektive nominella

belopp.

Resultat från koncernföretag samt redovisning av koncernbidrag

Resultat från koncernföretag redovisas som resultat från finansiella investeringar varvid samtliga
sådana intäkter redovisas under det räkenskapsår som sammanfaller med att respektive dotterföretags

räkenskapsår avslutas och intäktsbeloppet kan fastställas. Koncernbidrag redovisas efter ekonomisk

innebörd, innebärande att koncernbidrag som lämnas eller erhålls enbart i syfte att minimera

koncernens totala skatt redovisas direkt mot eget kapital, emedan koncernbidrag som är att jämställa
med utdelningar från dotterföretag redovisas som Resultat från finansiella investeringar. Under året

erhållna koncernbidrag har redovisats på sistnämnda sätt.

Koncernförhållanden

HHGS Holding AB är ett helägt dotterföretag till Handelshögskolans Göteborg Studentkår,
857206-3603.
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Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Under året har försäljning till koncernföretag uppgått till 17 4 500 (0) kr vilket motsvarar 100 % av

bolagets omsättning. Inköp från koncernföretag har skett med 28 000 (77 959) kr vilket motsvarar 12,5

(56,4) % av bolagets övriga externa kostnader. Inköpen avser i allt väsentligt konsulttjänster
.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Under året har ett flertal personer såväl inom styrelse/ledning som övriga personer med anknytning till

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår varit engagerade i verksamheten, dock utan att det utgått
marknadsmässig ersättning. Nedanstående uppgifter om medeltalet anställda baseras på sådan tid för

vilket ersättning utgått.

Medelantalet anställda

Män

Kvinnor

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar*
Pensionskostnader

Sociala kostnader

2013-01-01

-2013-12-31

0,2
0,0
0,2

46 000

0

9 046

55 046

2012-01-01

-2012-12-31

0,0
0,0
0,0

30 419

0

6 939

37 358

* I löner och andra ersättningar ingår ersättning till styrelsen med 20 000 kr (27 000 kr).

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

Med utdelning jämställda koncernbidrag från dotterföretag
Lämnade koncernbidrag

Utdelningar från dotterföretag

2013-01-01 2012-01-01

-2013-12-31 -2012-12-31

120 000 170 000

-20 000

0 2 000 000

100 000 2 170 000

Not 4 Andelar i koncernföretag
2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

450 000

450 000

350 000

100 000

450 000
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Utgående redovisat värde 450 000 450 000

M
Not 5 Specifikation av andelar i koncernföretag

00
00

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört('I")
..... Namn andel andel andelar värde
0\
<""l HHGS HandelsConsulting AB 100% 100 % 1 000 100 000
00 HHGS Handels Rekrytering AB 100% 100 % 1 000 100 000
0
'tj- HHGS Handels Media AB 100 % 100 % 100 100 000
- HHGS Handels Capital Management AB 100% 100 % 500 50 000
0
N HHGS Handelsjuristerna AB* 100 % 100 % 1 000 100 000

450 000

Namn Org. nr Säte Eget kapital Resultat

HHGS HandelsConsulting AB 556551-6183 Göteborg 2 095 688 735 693

HHGS Handels Rekrytering AB 556758-2563 Göteborg 384 949 -36 411

HHGS Handels Media AB 556810-9291 Göteborg 118 067 8 329

HHGS Handels Capital Management AB 556854-9348 Göteborg 103 235 38 670

HHGS HandelsJuristerna AB 556925-4062 Göteborg 76 233 -23 767

Not 6 Eget kapital

Antal aktier: 1 000 st

Ingående eget kapital

Enligt beslut av årets årsstämma

Arets resultat

Belopp vid årets utgång

Not 7 Långfristiga skulder

Aktie- Reserv- Balanserat Arets Totalt eget

kapital fond resultat resultat kapital
100 000 20 000 1 101 590 1 997 808 3 219 398

1 997 808 -1 997 808

-26 865 -26 865

100 000 20 000 3 099 398 -26 865 3 192 533

Som långfristiga skulder definieras skulder vilka bedöms förfalla till betalning mer än ett år från

balansdagen. Samtliga långfristiga skulder förfaller dock till betalning inom fem år från balansdagen.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i HHGS Holding AB

Org.nr. 556480-8672

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för HHGS Holding AB för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen

enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att

jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. V id denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är

relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av HHGS Holding ABs finansiella ställning per den 31

december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Sida 1(2)
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HHGS Holding AB för år 2013.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 2014

Stefan Elmgren Warberg
Auktoriserad revisor

Fotokopiansöverensstämmelse
med originaletintygas:
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