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Undertecknad styrelseledamot i llllGS Holding AD intygar härmed, dels att denna kopia av

årsreduvlsningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts

på årsstämma den 26 maj 2009
.

Årsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag beträffande

den uppkomna.förlusten.
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HHGS HOLDING AB

Org nr 556-180-8672

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmiint om verksamheten

l samband rued årsstämman 200& fick HHGS I Iolding AR uppdraget att äga och förvalta studentkåren

HHGS' samtliga bolag för att

-generera maximal medlemsnytta för den enskilde studenten, samt

-säkcrställa god finansiell avkastning till ägaren.

För att säkerställa gcnornfOrandetav detta uppdrag, omstrukturerades bolaget vilket bland annat

resulterade i en styrelsesammansättningav tre seniora ledamöter på tillsvidaremandat och fyra

studentledamöter med parvis överlappande tvåårsmandat.

Under året har Holding gradvis.implementerat en aktiv ägarsryming.En viktig milstolpe i

omstrukturcringsprcccsscnvar förvärvet av samtllga aktier i HandclsConsulting, vilket skedde i

september. HCs utveckling har varit lysande de senaste två åren och prognoserna för nästa år

tyder pl att omsättnings.rekordet kommer slås Iör tredje året i rad. Under 2008 har man givit ca

50 studenter möjlighettill relevant merit och praktik och lir, i och med detta, ell föredöme för

samtliga övriga bolag i sfären.

För att rcvitalisera verksamheten och komma tillrätta med den bristande ägarstymlngcn i

Handelsboden påbörjades under 2008 cn rekrytcringsprocess, som strax efter verksamhetsårets slut

resulterade i anställningen av Måns Rangmar till ny butikschcf för Handelsboden. Vi hyser stora

fOrväntningarpå nu J\1;\n,. ska kunna rcvitalisera denna viktiga verksamhet,

Under året ho.r dotterbolagen även berikats med ytterligare en syster-HHGS Handels Rekrytering AR.

Sedan starten i februari 2008 har HR kontinuerligt utvecklats och består nu av fem anställda studenter

internt. Den officiella lanseringen på Handelshögskolan ägde nun under oktober månad och mottogs med

positiva tcngåugar bland studenterna. Vid årsskiftet hade nio studenter fått extraknäck genom llR.

Omsättningen landade på en kvarts miljon, vilket vi är mycket nöjda med.

Ansträngningarhar under året lagts på att strömHnjcfonnaden ekonomiska rapporteringen.Det är vår

förhoppning att nästa är kunna lägga fram ett riktigt konc.embokslut. Vi har även undersökt möjligheterna

till, samt förberett implementeringenav, ett systern för llkviditctsoptimcring,då kassaflödena i vissa

delar av våra verksamheter är synnerligen ojämna,
Även samarbetet med Chalmers Förctagsgrupp, rued vilka vi gemensamt (genom HC) äger Chalmers

TeknolngKonsulter AB, har under året utvecklats, vilket resulterat i en korsrcpresentation i våra

respektiverekryteringsbolagsstyrelser. Del är vår fOrh.oppningatt detta, under nästa år, kornmer

utvecklas till ell korsägandc.
Vi följer också kontinuerligt diskussionerna inom GFS för att kunna genomföra det beslutade förvärvet av

Fysiken och Aka<lcmihälsan så snart detta är politiskt mhjligt

Slutligen har ett skalbolag - lltlGS Utveckling AB - har startats för att snabbt kunna dra igång ny

verksamhet vi<l behov.

Sarnmanfatlniugsvis kan det gångna året summeras i ett antal positiva händelser Iör HHGS företagssfär.

Arbetet med omstrukturerlngsprocesscn är påbörjat, och de positiva effekter vi har sett av våra

ansträngningarhittills gör att vi ser med stor tillförsikt på framtiden.
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HHGS HOLDING AB

()r.? nr 556480·8672

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Göteborg, ma] 2009

Carl Kjellberg
Styrelsensordförande

Christian 0. Andersson

Vice ordförande

Koncernfbrh ållanden

HHGS HoldingAB ägs till l 00% av Handclshögskolans i Göteborg Studentkår (I IHGS).

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Från föregående år ansamlad förlust

Arets förlust

Ansamlad förlust att behandla

.'ltyrelsen.'i/ör.tlog till disposition

Ba lanseras i ny räkning

Summa
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-2 125

-44 992

-47 117

-47 J 17

-47 117



llllGS IIOLIJIN(; AH

(Jrg nr 5564S0-8672

RESULTATRÄKNINGAR

KR Not 21lOS-01-fll

--1008-ll-JI

201)7-01-0 t

-2007-12..JI

Rörelsens kostnader

Externa kostnader 1 -44 402 .43 535

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0 .7 760

-U40Z -56 295

Rörelseresullat -44 402 -56 295

Resultat från f lnanslella poster
Ränteintäkter 610 565

Räntekostnader och liknande -I 200 -I 200

Resultat efter Ilnanslella poster -14 992 -56 930

Årets resultat ?H992 -56 930
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IIIIGS HOLDING All

Org nr 556480-8672

BALANSRÄKNINGAR

KR Not 2008-12-31 2007-12-31

Till ånsar

An läggnlngstillgång:1r

Fi11 a nsl el/a n II lligg11in g_?fillg/inga r

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 100 000 0

100000 0

Summa anBiggningstiltg?ngar 100 000 0

Omsätlningslillgångar

Kor!/ristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 0 60000

Skattefordringar 7 664 21076

Övrigafordringar 3 ?25 0

Il 089 81076

Kassa ocu bank 110455 72 700

Summa omsättningstillgångar 121 544 153 776

Summa tillgångar 221 544 153 776
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IIHGS HOLDING AB

(Jrg nr 556480-S671

BALANSRÄKNINGAR

KR Not 2008?12-31 2007-12..JI

Eget kapital och skulder

Eget kapital 3

Bunde: eget fopita/

Aktiekapital (100 aktier) 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20000

110 000 /10000

Frill eget kapital
Balanserad vinst -2 125 54 805

Årets resultat -44 992 -56 930

-47 Jl7 .] 115

Summa eget kapital 72 883 117 875

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 130 000 30000

Övrigaskulder 0 901

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 661 5 000

Summa kortfristiga skulder /48 66/ 15901

Summa eget kapital och skulder 221 544 153 776

Poster inom linjen

Ställda s/ikerlteler INGA IA1GA

....tnsvarsförbindelser

Aktitägartillskott 160 000 160 000
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lll!GS HOLDING AB

()rg nr 556480-S672

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Redovisningsprinclper

Årsredovisningenar upprauad enligt årsrcdovisnlngslagcn och Bokföringsnamndens altmanna råd

avseende mindre företag. Redovisningsprmcipcrnahar ej förändrats i förhållande till föregående

år.

Koncernförhcil/an,len

Bolaget är helägt dotterbolag till Handelshögskolans i Göreborg Studentkår, Org. nr 857206-3603.

Inköpoch försäljninginom koncernen

Andel av försäljningen som avser koncernföretag

Andel av inköpen som avser koncernföretag

2008

O,Oo/11

56,6?'o

2007

o.o??

o.o?.,o

Varderingsprinciper ,,1,n.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffuingsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagitstill de belopp varmed de beräknas inflyta.

Anställda

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Not l Övriga externa kostnader

An·oclc11 till revisor

Grant Thornton

Rcvisionsuppdrag

20f'IS

5000

5000

2007

'i 000

5000

Med rcvisionsuppdrag avses gran::.kniugav årsnalovisuiug och bokföring samt styrelsens förvaltning,

övriga arbetsuppgifter som ankommer pä bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde

som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Allt annat lir andra uppdrag.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Inköp IIl!GS Consulting All erg. 556551-6183

Ut2ående bokfört värde
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IIIIGS Il OLDING AB

Org nr 556,fS0-8671

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Not 3 Eget ko pita I

Belopp vid årets ingång
Arets resultat

Belopp vld årets utgång

Göteborg 2009-05-26

Aktie- Reserv- l'riU eget

kapital fond kapital Summa

100000 20000 -2 125 117 875

-44 992 ?14 992

IOO 000 20000 -47 117 72 883

?
Urdforonde

»:«:
Göran Malm

1J: tL:
Josef Kuh lin

Min revisionsberäuclsc har lämnats 2009-05-26.

?·lt,?--:/?J)-7_
Stefan Elmgren \Varberg
Auktoriserad revisor
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Grant Thornton

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i

HHGS Holding AB

Org.nr 556480-8672

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

for räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-3 t. Det är styrelsen som har ansvaret Iör

räkcnskapsho.ndlingnrnaoch förvaltningen och för ntt årsrcdovisningslagcn tillämpas vid

upprättande av årsredovisningen. Mltt ansvar är att uttala mig 01n årsredovisningen och

förvaltningen på grundval av min revision.

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

genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet Iörsäkra mig 01n att årsredovisningen inte

innehåller väsentliga felaktigheter.En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och

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

årsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga
beslut, åtgärder och Iöthållcndcn i bolaget för utt kunna bedöma 0111 någon styrelseledamot lir

ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat 0111 någon styrelseledamotpå annat sätt

handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings lagen eller bolagsordningen. Jag anser all

min revision ger mlg rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningenhar upprättats j enlighet med årsredovisningslagenoch ger en ränvisande

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 fasrctäller resn ltaträknlngen ne:h balansräkningen, behandlar Iärlusten

enligt förslaget i förvaltningsberätte lsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Göteborg den 26 maj 2009

s, '.?Ob,,{,<.,
S"rc'fanElmgren Warbcrg

Auktoriserad revisor

ftvg;itr.f.t ,..ii.ton,bola&
1/•rr,tp ? Ct>-;t ?tor, l?,tWN?.V-"' l:d
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