
HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

B.

0LAGSVERl<E;
2012·06- 2 5

ÅRSREDOVISNING

2011

Styrelsen fö1· HHGS H.ohling AB får l1ärmcd avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2011-01-0l--2011-12-31!.

Årsredovisningenum/altar

2 FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE
4 RESULTATRÄKNINGAR

5 BALANSRÄKNINGAR

6 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
7 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR

Io UNDERSKRIFTER

Undertecknad styrelseledamot i HHGS Holding AB

intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma

dsc·1•1I Yfb;.OI?l:1.k
lk" I "'. I ·11 . d' ..tamman esiöt u 11 a goc anna styre sens rors ag ti vmst isposmon.

Göteborg 2012-G {· f s?

/(_,J
/ '.

.

Peter Hamnebo



lIIIGS IIOLDil'JG AB

Org.nr. 556480-8672

ÅRSREDOVISNING

2011

Styrelsen fö,r HHGS Heldiag AB får laärn1ed avlämna årsredovisuing för räkenskapsåret
20!1-0U)J--2011?12?31.

Årsredovisningenomfattar

2 FÖRVAL TNINGSBERÅ TTELSE

4 RESUL TATRÄKNINGAR
5 BALANSRÄKNINGAR
6 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
7 TILlÄGGSUPPL YSNIING,AR

10 UNDERSKRIFTER



HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningenär upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamhete»

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 finansiel] avkastning till ägaren.

Det har renderat i följande vision som Holding törvantas 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."

Flen\rsjiimförclsc*

2011 2010 2009 2008 2007

Neueomsäuning 0 0 0 0 0

Res. efter finansiella poster 242 542 -49 973 328314 .44 992 -56 930

Soliditet(%) 88,3% 87,3% 81,9% 32,9% 125,7%

"Defiuitionet av nyckeltal, se tilläggsupplysningai

Ägarförhållanden
HHGS Holding AB ägs till l00% av Handelshögskotans i Göteborg Studentkår (HHGS).

Information om dotterbolagen
HC I HHGS Handels Consulting AB I - Har under året i likhet med tidigare verksamhetsår ökat såväl omsättning som

resultat. Stora satsningar har under året lagts mot att börstärka samarbetet med CTK. Chalmers Teknolog Konsulter

och satsningen har resulterat i en ny gren inom bolagen där gemensamma kompetenser nyttjas för att nå nya

marknader.

HR I HHGS Handels Rekrytering AB I · Har under året återhämtat föregående års omsättningstapp och visat på
mycket· stark tillväxt och öppnat for nya verksamhetsgrenar som visat sig vara gynnsamma för bolaget,

HM I HHGS Handels Media AB I - Man har tagit över ägandet av Handelsboden och under det första verksamhetsåret

effektiviserat och moderniserat Handelsboden med företagets operativa ledning i spetsen.

HCM I HHGS Handels Capital Management AB-!· 2011 har varit bolagets första verksamhetsår, man har tagit över en

stor portfölj frän tidigare Börsgruppen också ett tillskott frän HHGS att förvalta.

Vilsentligrn hfö1delser under räkenskapsåret
Under verksamhetsåret har framför allt fyra stora frågor bevakats, (i} GFS/GSF, (ii) administrativ chef (iii} bankbyte
och (iv) bildandet av ett bo lug med starkare anknytning till skolans juridikstuderande.
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HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

(i)LJGFS/GSF, har i likhet med FY2010 bevakats och rätt tillfälle att agera i frågan har noga följts. Då

förutsättningarna förändrats löpande har inte heller något avslut kunnat bekräftas.

(ii)D Administrativ chef, HH AB har efter FY201 ls slut beslutat efter noga vägda diskussioner och fonderingar att

under 2012 anställa en adm inistrativ chef till bolaget som ska svara för kommunikation och samarbete mellan

dotterbolagen på en närmare daglig basis för att ytterligare stärka de relationer som styrelsen under året också åtagit
sig au förstärka.

(iii): I Bankbyte, Koncernen har under 2017. gårr över till au anvf!nda Handelsbanken, som koncerngemensam bank för

att kunna dra nytta av synergieffekter och ett mer kostnadseffektivt förvaltande.

(iv) .1 För att nä en större grupp av skolans studenter har under året diskussioner forts för att eventuellt till 2012 starta

ytterligare ett nytt bolag riktat mot tydligare juridiska frågor än nuvarande bolag.

Fr:mttiden

Framtiden ser fortsatt stabi] ut för koncernen som fortsätter i stark tillväxt både i ekonomiska och sysselsatta mått

mätt. Bolagen fortsätter höja målsättningarna och koncernen växer i takt med detta mycket starkt.

Styrelsen söker vidare stärka gemenskapen och optimera kunskapsutbytet mellan bolagen genom att för 20E2 anställa

en administrativ chef. Vidare kommer frågan om OSF bevakas löpande och en verksamhet för att nå fler jurister
kommer diskuteras. Därtill kommer ekonomiska rutiner att stärkas i takt med att bolagen växer och antalet sysselsatta
tikar.

VlisentHga händelser efter riikenslmpsårcls slut

Under första halvan uv 2012 Ilar beslut om an anställa en administrativ chef ferrets och målsänntngen ar att kunna

anställa en administrativ chef senast i Juni 2012.

Vidare har ett anbud om uppköp av en annan verksamhet diskuterats men inget beslut har fattats i frågan.

Res ult a tdis1lositicm

Förslag tin! disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst

erhållna/lämnade koncernbidrag
årets vinst

Styre Isen föreslår att

i ny räkning överföres

736 031

92 125

273 434

I IOI 590

I IOI 590

I IOI 590

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande ulläggsupplysnuigar.
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HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

RESULTATRÄKNINGAR

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Övrigaexterna kostnader

Personalkostnader

RöreDscrcsultat

Noa 20·11-01-01

Wll-ll-31

0

-63 784

-55 974

-119 758

-119 758

20-10-01-01

2010-12-31

0

-59 899

-59 286
----

•l19 185

-119 185

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter

Räutekostnader

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets rcsu.dtat

Sid!a4 av W

360 000 69001

3 525 1436

-1 225 -I 225
-,-.-·-···--·--------··----·

362 300 69212

242 542 -49 973

242 542 -49 973

30 892 70383
--------··-

273 434 20 411.0
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0
N AnläggnhigstiUgångnr

I:IHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

Non 2611-12-31 26'16-12-31

Fmansiejla anläggningstiJlgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anliiggningstillgå11gar

Omsättningstillgångar

2 350 000

350 000

350 000

300 000
-·"_" _

300 000

300 000

Kortfristiga fordringar
Fordringur hos koncernföretag

Övriga fordringar

Kassa och bank

S1m1mn omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Sida5 av JO

785 001 275 079

365 2220
..

785 366 277 299

247 827 477 628

1 on 193 754 927

1383193 I 054 927
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BALANSRÄKNINGAR

Eget kapital
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? EGET KAPITAL OCH SKULDER
0
N
......

0
N

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget ka1>ifld
Balanserad vinst eller förlust

Lämnade koncernbidrag
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Årets resultat

Sumana eget !m1,itnJ

!Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

Summa långfristiga skalder

Not

3

4

2011-12-31

100 000

20000

120 000

537 041

-11 055

302 170

273 434

l tot 590

1221 590

116674

116 674

2010-12-31

IOO 000

20000

)20 000

58D 197

0

198 990

20410

800 597

920 597

52 108

52 108

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder tBI koncernföretag
Aktuell skatteskuld

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET J(ApUAL OCH Sl(ULDER

POSTER lNOM UN.JEN

0 47 892

15 000 0

2610 627

27 319 33 703
----------

44,929 82 222

1383 193 l 054 927

Ställda säkerheter

Ansvarsförbi.ndcRscB'
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H:HGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

TllLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPli'LYSNINGAR

R etlovi.<mi11g.'tprillciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och alhnänno råd från

Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtnts från

Rcdovisningsrådcts rekommendationer och i tillämpliga fäll från uttalanden av Par. När så är fallet anges detta i

särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Viirlieringsprinciper m.m.

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

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

K oncemfårk ålla11de11

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

Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Sida 7 av IO



UPPLYSNINGAR HLII., ENSKILDA POS'TER
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HHGS HOLJ)lNG AB

Org.nr. 556480-8672

TI l LÄGGS UPP l Y SN ING AR

Personal

Aietlela11tal au:J1tiillrl<t

Mcdelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en

normal arbetstid.

2U10

Medelantal anställda har varit

varav kvinnor

0,2

0,2

0,2

0,2

lö11er, ersiittui11gar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande
belopp:

Styrelsen:

Löner och ersättningar

Övrigaanställda:

Löner och ersättningar

Sociala kostnader

Summa styrelse och övriga

Sida8av 10

24000

24000

26 505

2G 505

5469

55 974

24 000

24 000

28 703

28 703

6 583

59 286



HHGS HOLDING AB

Org.nr. 556480-8672

TILLÄGGS UPP l Y SN ING AR

Göteborg

Not 2 Andelar i koncernföretag

Företag

Org:misationsnumme1· Säte

HHGS Handels'Consulting AB

556551-6183 Göteborg
HHGS HandelsRekrytering AB

556758-2563 Göteborg
HHGS Handels Media AB

5568 l 0-9291

HHGS Handels Capital Management AB

556854-9348 Göteborg

Uppgifter O,Jn eget kapital och resettat

HHGS HandelsConsulting AB

HHGS Handelsltekryterlng AB

HMGS Handels Media AB

HHGS Handels Capitol Management AB

Not 3 [?get kapital

ZUll-12-31 2010-12-31

Antal/Kap Redovisat Redovisat

:..ndeB 0/o värde värde

100 100 000 100 000

100%

100 100 000 100 000

100%

100 I 00 000 100 000

100%

JOO 50000 0

100%
--··-------

350 000 300 000

Eget kapital Uesultat

3 289 524 I 094 895

377 502 198 497

102 401 9 315

55 057 -5 998

Aktiekapital Reservfond Fl'itt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20000 800 S97

Erhåll na/Iämuadc koncernbidrag 92 125

Resultatdlsp, enl. beslut av

årsstämman:

Utdelning till aktieägare -64 566

Arets vinst 273 434
--·-·-<

Belopp vid årets utgång 100 000 20000 I 101 590

2011-12-31 2010-12?31

Vil lkorade aktieägartillskott uppgår till: 160 000 160 000

Not 4 Upplysntugnr om aktieklllpical

Anbtl aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 100 1 000

Antal/värde vid årets utgång 100 1 000

Sida 9av IO
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?i GrantThornton

Revisionsberättelse

Till årsstämman i HHGS Holding AB

Org.nr. 556480-8672

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för HHGS Holding AB för år 2.011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagenoch för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,vare sig dessa beror på oegentlighetereller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är act uttala mig om årsredovisningen på grundvalav min revision. Jag har utfört revisionen

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

följer yrkesetisk?.krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen

inte innehåller visentliga felaktigheter.

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

årsredovisningea. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighetereller på fel. Vid 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 granskningsåtgärdersom 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

redovisningspr:nciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningari redovisningen,

liksom en utvärdering av den övergripandepresentationeni årsredovisningen.

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

uttalanden.

Uttalanden

E?ligtmin uppfattnin?har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

vasentliga avstend?nrattvisande bild av HHGS Holding ABs finansiella ställning per den 31 december 2011

?chav d_ess_finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsenär förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Heg1 ,trerat revrsro tsbnlag
t.iir1r:i •t•t qf (,r,lll' 'J, untm. 1ntPrndt!01l h 1?
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositionerbeträffande

bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HHGS Holding AB för år 2011.

Styrelsens ansv;u

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositionerbeträffande bolagets vinst eller förlust, och

det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvnr

Mitt ansvar är att ned rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositionerbeträffande 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 styrelseledamotär

ersättningsskyldigmot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamotpå annat sätt har handlat i

strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslageneller bolagsordningen.

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

uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget förvaltningsberättelsenoch beviljar

styrelsens ledarnoter ansv ars frihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 2012

.??/'> °()?1/y
Stefan Elmgren Warberg

Auktoriserad revisor
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