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ÅRSREDOVISNING

2007

Styrelsen för HHGS Holding AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2007-01-01-2007-12-31.

Årsredovisningenomfattar

Sid2 FÖRVALTNINGSBERÄTIELSE

Sid3 RESULTATRÄKNINGAR

Sid4 BALANSRÄKNINGAR

Sid 6 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Undertecknad styrelseledamot i HHGS Holding AB intygar harmed, dels att denna kopia av

årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansrakningen faststal1ts

på årsstämma den 2008-04?1Arsstämmanbeslöt godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna

förlusten.
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HHGS HOLDING AB

Org nr 556480-8672

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget har tidigare bedrivit försäljning av kopieringskort. Försäljning har dock avvecklats

under 2006.

Koncernförhållanden

HHGS Holding AB ägs till 100% av Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Efter årets slut har delar av styrelsen bytts ut vilket är i linje med moderbolagets policy.

Förslag till behandling av ansamlad förlust KR

Från föregående år balanserad vinst

Erhållna aktieägartillskott
Årets förlust

Ansamlad förlust att behandla

Styrelsens fors/ag till disposition

Balanseras i ny räkning

Summa
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-5 195

60000

-56 930

-2125

-2 125

-2 125



HHGS HOLDING AB

Org nr 556480-8672

RESULTATRÄKNINGAR

KR

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Externa kostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Not 2007-01-01 2006-01-01

-2007-12-31 -2006-12-31

-7760 0

-7760 0

-48 535 -86 755

-9 360

-48 535 -96115

-56295 -96115

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

Räntekostnader och liknande

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
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565

-1200

-56 930

-56930

895

-1 554

-96 774

-96 774



HHGS HOLDING AB

Org nr 556480-8672

BALANSRÄKNINGAR

KR Not 2007-12-31 2006-12-31

Till ån ar

Anläggningstillgångar

Materiel/a anläggningstillgångar
Inventarier 2 0 7760

0 7760

Summa anläggningstillgångar 0 7760

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 60000 0

Skattefordringar 21 076 22992

Övrigafordringar 0 3472

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 3 676

81076 30140

Kassa och bank 72700 113 442

Summa omsättningstillgångar 153776 143 582

Summa tillgångar 153 776 151342
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HHGS HOLDING AB

Org nr 556480-8672

BALANSRÄKNINGAR

KR Not 2007-12-31 2006-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 3

Bundet eget kapital

Aktiekapital (100 aktier) 100 000 100 000

Reservfond 20000 20000

120000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 54 805 91579

Arets resultat -56 930 -96 774

-2125 -5195

Summa eget kapital 117 875 114 805

Kortfristiga skulder

Skulder till koncemfliretag 30000 30 000

Övrigaskulder 901 0

Upplupna kostnader och lbrutbetalda intäkter 5 000 6 537

Summa kortfristiga skulder 35 901 36537

Summa eget kapital och skulder 153 776 151 342

Poster inom linjen

St/i/Ida såkerheter INGA INGA

Ansvarsförbinde/ser

Aktieägartillskott 160 000 100 000
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HHGS HOLDING AB

Org nr 556480-8672

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Redovisningsprinciper

Årsredovisningenär upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmänna rid

avseende mindre företag. Rcdovisningsprincipema har ej förändrats i förhållande till föregående

år.

Koncernfarhål/anden

Bolaget år helägt dotterbolag till Handelshögskolans i Göteborg Studentkår, Org. nr 857206-3603.

Inköp och försäljning inom koncernen

Andel av försäljningen som avser koncernföretag

Andel av inköpen som avser koncernforetag

2007 2006

0,0%

0,0%

Avskrtvntngsprtnciperfor anlaggningsttllgångor

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvarde med avdrag for ackumulerade avskrivningar.

Avskrivningar görs med procentsatser enligt nedan.

2007 2006

Materiella anlaggnmgstillgångar

Inventarier

Avskrivningarframgår av not 2.

20-25% 20-25%

Varderingspnnciper m m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges

nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager m.m.

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip. Erfoderlig hänsyn till inkurans har tagits.

Anstal/da

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

Org nr 556480-8672

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Not I Externa kostnader

Arvoden till revisor

Grant Thornton

Revisionsuppdrag

2007

5000

5000

2006

5 000

5000

Med revisionsuppdragavses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde

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

Leasingavgifter

I beloppet för övriga externa kostnader ingår leasingavgifter med 39 tkr (foreg. år 49 tkr).

Not2 Inventarier 2007-12-31 2006-12-31

Ingående anskaffningsvärde 64 800 64 800

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64800 64800

Ingående avskrivningar -57040 -47 680

Årets avskrivningar -7760 -9 360

Utgående ackumulerade avskrivningar -64 800 -57 040

Utgående planenligt restvärde 0 7760
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HHGS HOLDING AB

Org nr 556480-8672

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Not3 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget

kapital fond kapital Summa

Belopp vid årets ingång 100000 20000 -5 195 114 805

Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma:
Erhållna aktieagartillskott 60000 60000

Arets resultat -56 930 -56 930

Belopp vid årets utgång JOO 000 20 000 -2 125 117 875

Ordfbrande

?----
Niklas Degerman

Min revisionsberättelse har lämnats 2008-04- 'L \

St(?"St???
Stefan Elmgren Warberg
Auktoriserad revisor
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0 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 2007-0l-01-2007-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret for

räkenskapshandlingarna och förvaltningen och for 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

genomfort revisionen for att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte

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

annan information i räkcnskapshandlingarna.I en revision ingår också att pröva redovisningsprincipema
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 for att kunna bedöma om någon styrelseledamot ar

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

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

min revision ger mig rimlig grund for mina uttalanden nedan.

Årsredovisningenhar upprättats i enlighet med årsrcdovisningslagen 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 resultatrakningen och balansräkningen, behandlar förlusten

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

Göteborg 2008-04- l \

Stefan Elmgren Warberg

Auktoriserad revisor

R11lstrerM. llt'lluonsboi.r:
Member of GI-ant Thomlon ritemabonal ltd
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