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Inkom Bolagsverket

Årsredovisning
HHGS Holding Aktiebolag

Org.nr 556480-8672

Räkenskapsår 2014-01-01 - 2014-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen

har fastställts på årsstämma den 20 maj 2015.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Göteborg den 2.0maj 2015.

/?-
Peter Hamnebo

Styrelseordförande
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? Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 .. 2014-12-31

Styrelsen för HHGS Holding Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Noter

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i svenska kronor (SEK).
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HHGS Holding Aktiebolag
556480-8672

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

I samband med årsstämman 2008 fick HHGS Holding AB uppdraget att äga och förvalta
Handelshögskolans i Göteborg studentkårs 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 medlemskap i HHGS oemotståndligt."

Ägarförhållanden
HHGS Holding AB ägs till 100% av Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS), 857206-3603, med
säte i Göteborg.

Information om dotterbolagen
Bolagets dotterbolag har i huvudsak utvecklats i linje med förväntningarna. Bolagens resultat varierar
relativt mycket från år till år. För koncernen som helhet medför den ökade mångfalden i verksamheterna till
en naturlig diversifiering, vilket jämnar ut koncernens totala resultat även då enskilda bolag uppvisar stora
variationer mellan verksamhetsåren. Under året förtjänar särskilt att framhållas att

rekryteringsverksamheten, bedriven inom Handels Rekrytering AB, utvecklats mycket positivt och
genererat kraftigt förbättrade resultat.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under verksamhetsåret har den koncerngemensamma grafiska profilen implementerats. Bolaget har
fortsatt sitt arbete med att ta fram ägardirektiv för samtliga koncernbolag. Bolagets tidigare initierade
utbildningssatsning riktad mot Verkställande Direktörer i koncernen har mottagits positivt och därför fortsatt
även under innevarande år.

Framtiden

Framtiden ser fortsatt stabil ut för koncernen som fortsätter i stark tillväxt med fortsatt fokus på stor
studentnytta.
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Flerårsöversikt

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet(%)

2014

174

-190

85

2013

175

-127

93

2012

0

1 998

95

2011

0

243

88
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HHGS Holding Aktiebolag
556480-8672

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst

Arets vinst

disponeras så att:

I ny räkning överföres

3 072 533

-355 345
---

2 717188

2 717 188

2 717188
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ResultaträkningO'\
lf) 2014-01-01 2013-01-01
-

lf) Not -2014-12-31 -2013-12-31
0
'°
0 Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.lf)
- Nettoomsättning 174 000 174 500
0

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 174 000 174 500N

Rörelsekostnader

övriga externa kostnader -296 395 -223 127

Personalkostnader 1 -58 811 -55 046

ÖvJigarörelsekost!')ader -57 848 -28 453
-----

Summa rörelsekostnader -413 055 -306 626

Rörelseresultat 2 -239 055 -132126

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella

anläggningstillgångar 3 48 112 0

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 1 859 6505

_

Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -1 262 -1 244

Summa finansiella poster 48 710 5 261

---------------

Resultat efter finansiella poster -190 345 -126 865

Bokslutsdispositioner 5

Erhållna koncernbidrag 0 100 000

_

Lämnade koncernbidrag -165 000 0
?-

Summa bokslutsdispositioner -165 000 100 000

Resultat före skatt -355 345 -26 865

Arets resultat -355 345 -26 865
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HHGS Holding Aktiebolag
556480-8672

\0
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Balansräkning°'
l(')
.-1 Not 2014-12-31 2013-12-31
lf') TILLGÅNGAR
0
\0
0

Anläggningstillgångarl(')
.-1 Finansiella anläggningstillgångar0
C"l Andelar i koncernföretag 6,7 450 000 450 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 2 108 502 0
-------

----?·--

2 558 502 450 000

-------

Summa anläggningstillgångar 2 558 502 450 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 0 290 000

övriga fordringar 35481 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 174 000 174 500

209 481 464 500

Kassa och bank 570 050 2 516 871

Summa omsättningstillgångar 779 531 2 981 371

SUMMA TILLGÅNGAR 3 338 033 3 431 371

I??
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HHGS Holding Aktiebolag
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2013-12-312014-12-31

9

100 000 100 000

20 000 20 000
·····---····-·--·----·---------------------

120 000 120 000

3 072 533 3 099 398

-355 345 -26 865

2 717 188 3 072 533

2 837188 3192 533

136 674 136 674

136 674 136 674

86430 0

165 000 0

0 5

5 846 5 704

106 895 96455

364171 102164

3 338 033 3 431 371

Inga Inga
Inga Inga

Not

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Summa eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Arets resultat

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag
Skattesku Ider

övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

r--,
°'

? Balansräkning
.-

? _E_G_E_T_KA_P-IT_A_L_O_C_H_S_K_U_L_D_E_R-----?---????-?------?-
\0
0
l() Eget kapital
0 Bundet eget kapital
N Aktiekapital (1 000 aktier)

Reservfond
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HHGS Holding Aktiebolag
556480-8672

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningenär upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1, Årsredovisningi

mindre aktiebolag (K2).

Förstagångstillämpning av BFNAR 2008:1

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1, Årsredovisningi mindre

aktiebolag (K2), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och närmast

föregående räkenskapsår. Någon effekt har denna ändring ej haft på bolagets resultat och finansiella

Se även not 9 Förändringar i eget kapital.

Fordringar, skulder och avsättningar
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli

reglerade. övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej
anges.

lntäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid
leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Ändrade principer
Företaget har under året ändrat sina värderingsprinciper och/eller klassificeringen av poster vilket medfört
en bristande jämförbarhet med föregående räkenskapsår. Någon effekt har denna ändring ej haft på
bolagets resultat och finansiella ställning.

Koncernförhållanden

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i Årsredovisningslagen7 kap 3 §
upprättas ingen koncernredovisning. Moderföretag för hela koncernen är Handelshögskolans i Göteborg
Studentkår (HHGS), arg.nr. 857206-3603 med säte i Göteborg.
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Not 1. Anställda och personalkostnader0\
l/') 2014 2013
......

l/') Mede/antalet anställda
0

Kvinnor 0 0-o
0 Män 1 1
l/') --------------

- 1 1
0 Löner, pensioner och sociala avgifterN

Löner och andra ersättningar 49 000 46 000

Övljg§_socialaavgifter enligt lag och avtal 9 811 9 046

58 811 55046

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2014-12-31 2013-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 30% 25%

Andel män i styrelsen 70% 75%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 100%

Uppgifterna avser förhållandet på respektive balansdag.

Not 2. Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2014 2013

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom

koncernen 0% 13%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen 100% 100%

Not 3. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2014 2013

Utdelningar på långfristiga värdepappersinnehav 22 016 O

övriga ränteintäkter från koncernföretag O 0

Övriga ränteintäkter 1 859 6 505

Resultat_vid försäljningar____
---------------------------------

1§
_

_9_??____________g_
49 971 6 505

Not 4. Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

_övrLgaräntekostnader
_

2014

1 262
.. ···-···-·---···-·- ···-··-····----··-·····-··-- ··············--··--··-·-·-------------------- --- ····-·······-···-···-··-----?---

1 262

2013

1 244
"" ,, _

1 244
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Not 5. Resultat från andelar i koncernföretag

Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

2014

0

-165 000

-165 000

2013

120 000

-20 000

100 000

Not 6. Andelar i koncernföretag
2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

450 000

450 000

450 000

450 000

Not 7. Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn

HHGS HandelsConsulting AB

HHGS Handels Rekrytering AB

HHGS Handelsboden AB

HHGS Handelsboden handelsbolag
HHGS Handels Capital Management AB

HHGS HandelsJuristerna AB

Summa

HHGS HandelsConsulting AB

HHGS Handels Rekrytering AB

HHGS Handelsboden AB

HHGS Handelsboden handelsbolag
HHGS Handels Capital
Management AB

HHGS HandelsJuristerna AB

Kapital
andel

100%

100%

100%

0,01%
100%

100%

Org.nr.

556551-6183

556758-2563

556810-9291

969642-5447

556854-9348

556925-4062

Rösträtts

andel

100%

100%

100%

0,01%
100%

100%

Säte

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Göteborg
Göteborg

Antal Bokfört

andelar värde

1 000 100 000
1 000 100 000

100 100 000

1

500 50 000

1 000 100 000

450 000

Eget Arets

kapital" resultat

2 302 435 766

607 859 288 612

100 057 -13 010

188 051 105 134

104 071 36 876

*Eget kapital samt Arets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.
Eget kapital innefattar ej årets resultat

I Eget kapital ingår 78 % av obeskattade reserver

Med Arets resultat avses resultat efter finansiella poster

Not 8. Andra långfristiga värdepappersinnehav
2014-12-31 2013-12-31

0 0

2 108 502 0
-----·-···----.·--·- .... ·-·-··-··--- .. ------ ......

,,_,,,,,, __

2108 502 0
.

21osso2 7,,, ?o ?\\
J/; J(,,,,_

\\JO
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Ingående anskaffningsvärden
Arets anskaffninoar

Utgående acku?uleradeanskaffningsvärden
·

Utgående redovisat värde
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Not 9. Förändringar i eget kapitalI./)
0 Aktie- Reserv- Balanserat Arets
'°

kapital fond resultat resultat0
I./) Belopp vid årets ingång enligt
,.....

0 fastställd balansräkning 100 000 20 000 3 099 398 -26 865
N Korrigerat belopp vid årets

ingång efter övergång till

BFNAR 2008:1 (K2) 100 000 20 000 3 099 398 -26 865

Omföring av föregående års

resultat -26 865 26 865

Arets resultat -355 345

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 3 072 533 -355 345

Göteborg 2015- o<S-lu

/?·/
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'f>eter Hamnebo

Ordförande
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Viktor Stensson

Mattias Wågerman
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Till årsstämman i HHGS Holding Aktiebolag, orq.nr 556480 - 8672

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HHGS Holding

Aktiebolag för räkenskapsåret 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis

ning 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 fel

aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av

vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards

on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krä

ver att vi 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 revisions

bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revi

sorn 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. Vid denna risk

bedömning 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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

om andra krav enligt !agar och andra

förf attnlrrqar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revi

sion av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förlust samt styrelsens förvaltning för HHGS Holding Aktiebolag för

räkenskapsåret 2014.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be

träffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som har

ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ensver

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för

valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen en

ligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrel
seledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvars

frihet för räkenskapsåret.

uit atenaer.

Övrig uoptv zniru;

Revisionen av årsredovisningen för år 2014 har utförts av en

annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 16 april
2014 med omodifierade uttalanden i sin rapport om årsredovis

ningen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet Göteborg den 20 maj 2015

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av HHGS Holding Aktiebolags finansiella ställning

per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar. /

(,, ven

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen Auktoriserad revisor
och balansräkningen.




