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Styrelsen för HHGS Holding AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2010-0l-01-2010-12-31.
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Undertecknad styrelseledamot i HHGS Holding AB

intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningenöverensstämmer
med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma
den/?-/? 2011.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
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HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningenär upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

I samband med årsstämman 2008 lick HHGS Holding AB (nedan kallat Holding) uppdraget att äga och förvalta
studentkåren llHGS' samtliga företagför att:

- generera maximal medlemsnyttaför den enskilde studenten, samt

• säkerställa god finansiell avkastning till ägaren.
Det har under året renderat ut i följande vision som Holding förväntas ledas eller:
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 Handelshögskolanvid Göteborgs
Universitet och göra ett medlemskapi HHGS oemotståndligt.
Företagen i sfären har åter visat prov på god tillväxt och har under året presterat goda resultat i förhållande till
förväntan och rådande marknadsförutsättnlngar,Under året har ett flertal av koncernens bolag flyttat samman i nya
lokaler nära Handelshögskolan vilket ger företagen en möjlighet att samverka bättre och dessutom ges ytterligare
möjligheter till framtida tillväxt.

Flerårsjämförelse•
2010 2009 2008 2007 2006

Nettoomsättning 0 0 0 0 I
Res. efter finansiella poster -49 973 328 314 -44 992 -56 930 -96 774
Soliditet(%) 87,3% 81,9% 32,9% 125,7% 75,9%

•Definitioner av nyckeltal. se tilläggsupplysningar

ÄgarlllrhAllanden
HHGS Holding AB ägs till I 00% av Handelshögskolansi Göteborg Studentkår (HHGS).

lnformalion om dotterbolagen
HHGS HandelsConsultingAB (HC) har ökat såväl omsättning som sysselsättning av studenter och även levererat god
avkastning under året. Stora kraftansträngningarhar i år lagts pil att flytta kontoret från tidigare lokaler på Avenyn till
de nya på Erik Dahlbergsgatan. Fokus på höjd kvalite och volym pä de konsultuppdragsom genomförs har också varit
satsningar under året.

HI-IGS Handels RekryteringAB, som nu genomfört sitt tredje år, har i år kunnat uppnå en omsättningpå över en

miljonkronor. Bolaget har, mer än övriga koncernbolag, drabbats av en vikande marknad under första halvåret men
visar ändå upp ett positivt resultat både i siffror och leverans av studentnytta i form av praktik och merit till fler
studenter. Under året genomfördes en ägarförflyttningav bolaget som tidigare var direkt ägt av HHGS
llandelsConsultingAB till att nu ägas direkt av llllGS Holding AB.

Rekryteringen av ny butikschef'till HHGS,bokhandel Handelsboden HB (Handelsboden)har medfört att Holding
säkerställt god ordning och kontinuitet i Handelsboden. Det ger även bättre möjligheter att utveckla aflärsmodellen
och nyheter är att vänta under 2011. Ändringensyftar till att underlätta ett aktivt stöd till butikschefen och därmed
säkerställa styrningen av bolaget. Under året har dessutom HHGS Handels Media AB bildats med syfte att skapa en
närmare styrning av bolaget då den direkta styrningen tidigare kom från moderbolaget.
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HUGS HOLDING AB

Org.nr. 556./80-8672

Väsentliga händelser under räkenskapsårets
Under året har liven en entreprenörstävling för studenterna på Handelshögskolanvid Göteborgs Universitet
genomförts. Denna tävling gick ut på att vinnaren skulle la starta ett bolag, och bli VD, inom sfären for Holding och
bli delägare i detsamma med ett optionsprogram.Antalet inkomna bidrag var något begränsat under årets tävling men

gav många bra lärdomar till den projektgrupp som genomförde arrangemanget. Under 2011 finns planer på att
fortsätta tävlingenoch förhoppningsvisnå ut till en större publik.

Under året har dessutom tre nya bolag startats eller åtminstone påbörjats i väntan på officiell bolagsregistrering.
Bolagenär HHGS Handels MarketingAB, ett marknadsforingsbolagsom ägs direkt av HHGS HandclsConsulting
AB. HHGS Handels Capital Management AB, ett unikt bolag i sitt slag i student-Sverige med fokus pl rådgivningoch
förvaltning av koncernens gemensamma kassa, och HHGS Handels Media AB, ett bolag vars uppgift delvis är att få en

närmare styrning av HHGS Handelsboden HB och delvis att driva på utvecklingen inom vcrksamhetsnära
affärsområden runt Handelsboden.

Samarbetet med AB Chalmers Studentkårs förctagsgrupp,med vilka vi gemensamt (genom HC) äger Chalmers
Teknologkonsulter AB, har under året fungerat väl. För rckrytcringsbolagenfinns korsrepresentation i styrelserna och
bolagen samarbetar mt.

Framtiden

Vi följer också kontinuerligtdiskussionerna inom GFS för att kunna genomföra det beslutade förvärvet av Fysiken och
Akademihälsan genom bolaget Göteborgs Studenters FöretagsgruppAB om/när tillfälle ges.

Sammanfattningsviskan det gångna året summeras i ett antal positiva händelser for HIIGS företagssfär. Arbetet med
omstruktureringsprocessenfortgår, och de positiva effekter vi har sett av våra ansträngningarhittills, medger att vi ser

på framtiden med stor tillförsikt, Organisationen hanterar fortlöpande de risker som är sedvanliga inom de branscher
vilka företagen är verksamma i, genom de ramar som fastställts och löpande revideras av styrelsen. Förväntad
utveckling de närmaste åren av koncernbolagen är bättre än redovisat räkenskapsår.Detta mot bakgrund att koncernen
alltjämt växer och att företagensjälva spår bra år framöver samt att tillväxt genom uppstarter har intensifierats under
senare tid.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsåretsslut har aktiekapitalbetalats in for bildandet av det direktägdadotterbolaget HHGS Handels
Capital Management. Holding bedriver ingen forskning och utveckling,verksamhet enligt miljöbalken eller innehar
egna aktier.

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst

erhållna/lämnade koncernbidrag
årets vinst

Styrelsen foreslår att

till aktieägarna utdelas

i ny räkning överföres
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IIHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 64 566,00 kr. vilket motsvarar 645,66 kr. per aktie,

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Yttrande från styrelsen

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningenlir försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art,
omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Förctagsledningen planerar inga
väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar,försäljningareller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterfliljande
resultat- och balansräkningarmed tillhörande tilläggsupplysningar.
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HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556./80-8672

RESULTATRÄKNINGAR

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Övrigaexterna kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Not 2010-01-lll

lOtO-IZ-31

0

0

-59 899

-59 286

-119 185

·119 185

2009-lll-lll

2009-12-31

0

0

-57 755

-50 971

-108 726

-108 726

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat
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I 436 123

-I 225 -1 224

69 212 437 040

-49 973 328 314

70383 0
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llHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

BALANSRÄKNINGAR

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anl!iggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övrigafordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Nol
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2010-12-31

300 000

300000

300 000

275 079

2220

277 299

477 628

754 927

1054927

2009-12-31

100 000

100 000

100 000

0

104

104

755 85 I

755 955

855 955



HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

BALANSRÄKNINGAR

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

Erhållna aktieägartillskott
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföreug

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Aktuell skatteskuld

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
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4

2010.12-JI

100 000

20000

120 000

780 187

0

20410

800597

920 597

52 108

52 108

47 892

627

33 703

82222

1054927

Inga

Inga

2009-12-JI

100 000

20000

120 000

-47 117

300 000

328 314

581 197

701 197

130 000

130 000

0

0

24 758

24 758

855955

Inga

Inga



HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovlsnlngsprinciper
Tillämpade rcdovisningsprinciperöverensstämmer med årsredovisnlngslagensamt uttalanden och allmänna råd från
Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnärnndcnsaknas har vägledninghämtats från

Redovisningsrådetsrekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i
särskild ordningnedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Ylirderingsprinciper m.m;

Tillgångaroch skulder har värderats till anskaffningsvärdenom inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringarhar upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Koncernförhdllanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Handelshögskolansi Göteborg Studentkår, org. nr 857206-3603.

Definition av nyckeltal
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not I Personal 20tO 2009

Mede/antal anställda

Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotirnmar relaterade till en normal
arbetstid.

Medelantal anställda har varit

varav kvinnor

0,2

0,2

0,2

0,2

löner, ersättningar m.m:

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pcnsionskostnadcrhar utgått med följande
belopp:

Styrelsen:

Löner och ersättningar

Övrigaanställda:

Löner och ersättningar
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IIHGS HOLDING AB

Org.nr. 556./80-S67Z

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Sociala kostnader

Summa styre !se och övriga

Not 2 Andelar i koncernföretag

Företag

Organisationsnummer Säte

I IHGS HandelsConsulting AB

556551-6183 Göteborg
HUGS llandelsRekryteringAB

55675S-2563 Göteborg
HHGS Handels Utveckling AB

556810-9291 Göteborg

Uppgifter om eget kapital och resultat

HHGS HandelsConsulting AB

IIHGS Handelskekrytcring AB

IIHGS Handels UtvecklingAB

Not 3 Eget kapital

6 583 5 642

59286 50 971

2010-12-31 2009-12-31

Antal/Kap Redovisat Redovisat

andel% värde värde

100 100 000 100 000

100%

IOO 100 000 0

100%

100 100 000 0

JOO%

300 000 100 000

Eget kapital Resultat

2 297 809 774 036

279 005 1 571

93 085 -6 915

Aktiekapital Reservfond Fritt eget ka pita I
Be lopp vid årets ingång IOO 000 20000 581 197

Erhållna/lämnade koncernbidrag 198 990
Arets vinst 20 410

Belopp vid årets utgång 100 000 20000 800 597

2010-12-31 2009-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 160 000 160 000

Not4 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 100 1 000

Antal/värde vid årets utgång 100 I 000
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HHGS HOLDING AB

Org.nr. 5564S0-B672

TILLÄGGS UPPLYSNINGAR

Götcborg2011- 0 S'· 11-

k
Ordförande

-

:.;;::??? ?r- ,.? ··- ?
(!,..,.,.../"'?

Joakim Olindcr I a Bee ·

???::.?

Min revisionsberättelse har lämnats den
t? / s:

2011.

??!Ahv
Stefan Elmgren Warbcrg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i

HHGS Holding AB

Org.nr 556480-8672

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HHGS Holding AB

för räkenskapsåret 2010-0!-01-2010-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för

räkenskapshandlingarnaoch förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid

upprättande av årsredovisningen.Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och

förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och

genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter, En revision innefattar att granska ett urval av uaderlagen för belopp och

annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i

årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kuuaa bedöma om någon styrelseledamot är

ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att

min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningenhar upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande

bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg 2011- OS"-11-

Stefan Elmgren Warberg

Auktoriserad revisor

Re&lstrerat revislonsbolat
Member of Gra11tlhomt,m \ntoy11ctior.a\ ltd
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