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Arsredovisning

HHGS Holding Aktiebolag
Org.nr 556480-8672

Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i HHGS Holding Aktiebolag intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har

fastställts på årsstämma 2020- o ( - Dl-. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.
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Styrelsen och verkställande direktören för HHGS Holding Aktiebolag avger följande årsredovisning.
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g Allmänt om verksamheten
r,1 I bo sam and med årsstämman 2008 fick HHGS Holding AB uppdraget att äga och förvalta
r-.1

Handelshögskolan i Göteborg studentkårs samtliga företag för att generera maximal medlemsnytta för den

enskilda studenten, samt säkerställa god finansiell avkastning till ägaren.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

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

med säte i Göteborg.

Information om dotterbolagen och finansiell ställning

Bolagens resultat varierar relativt mycket från år till år och för koncernen som helhet. På aggregerad nivå

tenderar bolagens olika utfall att jämna ut koncernens totala resultat, även då enskilda bolag uppvisar stor

variation mellan verksamhetsåren.

HHGS HandelsConsulting AB (HC)
Under året har managementkonsultverksamheten i HC minskat nettoomsättningen och verksamheten

redovisar något lägre siffror jämfört med året innan. Under året har dotterbolaget Chalmers Teknologiska
Consulter (CTK) sålts av och fått nya ägare. Organisationen har god likviditet och en stabil grund för

framtida utveckling.

HHGS HandelsJuristerna AB (HJ)
Under året har juristverksamheten i HJ ökat både omsättning och resultat jämfört med året innan och

presterar över förväntningar. Organisationen har under lång tid presterat stabila och goda resultat.

HHGS HandelsCapitalManagement AB (HCM)

Kapitalförvaltningsverksamheten bedriven i HCM har gett positiv avkastning på både HHGS Holding ABs

och HHGS portfölj under 2019. Portföljen har presterat 11,39 % i förhållande till OMXSGI som ökade 34,6

%.

HHGS HandelsRekrytering AB (HR)
Under 2019 har ingen verksamhet bedrivits.

HHGS HandelsMarketing AB (HsM)

Marknadsförings- och kommunikationsverksamheten gör under året ett negativt resultat. Bolaget har

upprättat en kontrollbalansräkning och erhållit ägartillskott från HHGS HandelsConsulting AB.

HHGS Handelsboden AB (HB)
Under 2019 har HHGS Handelsboden sålts för snabbavveckling.
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HHGS Nöjes AB (Nöjes)

Evenemangverksamheten har under året redovisat ett starkt resultat samt stärkt sitt varumärke med ett

? flertal stora samarbetspartner.
c,1
Cl\
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? HHGS HandelsFinance AB (HF)

g HHGS HandelsFinance AB gick under 2019 in i sitt tredje verksamhetsår och avslutade året med ett svagt
r"l
o negativt resultat. En stabil bas med långsiktiga kunder har byggts upp under 2019 vilket kommer att bidra
l"'•l

till ett kontinuerligt framtida kassaflöde.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har HHGS Handelsmarketing tagit in ett aktieägartillskott från sina ägare HHGS

HandelsConsulting AB.

Under verksamhetsåret har nya verktyg för finansiell rapportering fortsatt utvecklas i HHGS Holding AB.

Under verksamhetsåret har nya ägardirektiv tillkommit för HHGS Holding AB från HHGS i syfte att

förtydliga mål och ramar för koncernens verksamhet. Implementering av dessa ägardirektiv kommer

fortlöpa under 2020.

Koncernen kommer att fortsätta sitt arbete med att förbättra det ekonomiska arbetet i form av rutiner och

förbättrad finansiell rapportering.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 1 121 1 160 1 147 742

Resultat efter finansiella poster 299 924 -261 -899

Balansomslutning 6 054 6 346 6424 5 503

Soliditet(%) 94 85 73 91

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 4 595 978 647 877 5 363 855

Disposition enligt beslut

av årets årsstämma: 647 877 -647 877 0

Årets resultat 298 371 298 371

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 5 243 855 298 371 5 662 226



HHGS Holding Aktiebolag
Org.nr 556480-8672

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

årets vinst

disponeras så att

i ny räkning överföres

5 243 855

298 371

5 542 226

5 542 226

5 542 226
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Resultaträkning Not 2019-01-01 2018-01-01

1 -2019-12-31 -2018-12-31
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Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.°'

(')
00

Nettoomsättning 1 121 462 1159 8670
t'•,
0 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1121 462 1 159 867C)
C'l
<::>
C'l

Rörelsekostnader

Övrigaexterna kostnader -981 535 -1 078 294

Personalkostnader 2 -87 082 -84 025

Summa rörelsekostnader -1068617 -1 162 319

Rörelseresultat 52 846 -2 452

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 269 680 910 000

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -23 085 16 508

Summa finansiella poster 246 595 926 508

Resultat efter finansiella poster 299 440 924 056

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag 0 -275 345

Summa bokslutsdispositioner 0 -275 345

Resultat före skatt 299 440 648 711

Skatter

Övrigaskatter -1 070 -834

Arets resultat 298 371 647 877
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
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Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 3 438 000 894 912

Fordringar hos koncernföretag 4 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 2 371 685 2 500 799

Summa finansiella anläggningstillgångar 2 809 685 3 395 711

Summa anläggningstillgångar 2 809 685 3395711

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 2 175 337 2 218 099

Övrigafordringar 46496 35 563

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 222 307 259 060

Summa kortfristiga fordringar 2 444140 2 512 722

Kassa och bank

Kassa och bank 800 442 437124

Summa kassa och bank 800 442 437124

Summa omsättningstillgångar 3 244 582 2 949 846

SUMMA TILLGÅNGAR 6 054 267 6 345 557
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31
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0 Eget kapital0
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c:, Bundet eget kapital('l

Aktiekapital 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 5 243 855 4 595 978

Årets resultat 298 371 647 877

Summa fritt eget kapital 5 542 226 5 243 855

Summa eget kapital 5 662 226 5 363 855

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 293 944 315 190

Skulder till koncernföretag 20 000 561 420

Övrigaskulder 2 564 2279

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 75 533 102 813

Summa kortfristiga skulder 392 041 981 702

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 054 267 6 345 557
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Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningenär upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet(%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2019

1

2018
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Not 3 Andelar i koncernföretag

2019-12-31 2018-12-31

0()
1-·l

t'--l
()'\ Ingående anskaffningsvärden 2 625 553 2 620 208
(')
co
0 Inköp 0 32 781
l......
c::;,

Försäljningar/utrangeringar0 -2 187 553 -27 436
t'--l
0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 438 000 2 625 553C',l

Ingående nedskrivningar -1 730 641 -1 730 641

Återförda nedskrivningar 1 730 641 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -1730641

Utgående redovisat värde 438 000 894 912

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 2 206 500

Avgående fordringar 0 -250 000

Om klassificeringar 0 -1 956 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Utgående redovisat värde 0 0
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Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
(;l\ 2019-12-31 2018-12-31
,.? .....
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00
0 Ingående anskaffningsvärden 2 500 799 2 477 037
l""
0

Inköp 589 186 604 3430

8
t'l Försäljningar/utrangeringar -718 300 -580 581

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 371 685 2 500 799

Utgående redovisat värde 2 371 685 2 500 799

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Utbrottet av den globala pandemin Covid-19 har påverkat försäljningen för samtliga bolag i HHGS
koncernen. Allra troligast har vi ännu inte sett de största effekterna av pandemin och de ekonomiska
effekterna som följer med den på våra dotterbolag. I förebyggande syfte har HHGS Holding uppmanat
samtliga dotterbolag att kontinuerligt upprätta enkla resultatprognoser på övergripande nivå som bör

uppdateras löpande. Vidare har bolagen ombetts avgöra hur länge de kommer att klara sig med

nuvarande kassa i ett scenario där intäkter kraftigt reduceras, samt rekommenderats se över sina utgifter
i syfte att minska kassans burn rate. I tillägg har förslag på ansökningar om anstånd, skatte- och

avgiftsreduktion samt permitteringar givits i de fall sådana åtgärder är applicerbara.

Situationen utvärderas löpande och HHGS Holdings främsta strategiska prioritering är att säkra samtliga
dotterbolags överlevnad, vilket kommer att göras genom erforderliga ägartillskott i de bolag vars

överlevnad hotas av ett scenario där stora delar av intäkter uteblir.

HHGS Holdings ledning och styrelse anser att koncernen har god likviditet, samt goda förutsättningar att

bedriva verksamheten under 2020 och under en överskådlig framtid.
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2020- 06 - () 2.__

Ernst & Young AB

MC-v1ctor
Cuklerman

Auktoriserad revisor

Fotokopiansöverensstämmelse
medoriginaletintygas:
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Till bolagsstämman i HHGS Holding Aktiebolag, arg.nr 556480-8672

Revisionsberättelse....... ,(

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HHGS Holding
Aktiebolag för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av HHGS Holding Aktiebolags
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen.
·

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till HHGS Holding
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt

visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll

som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo

visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömningen av bolagets för

måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort

satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års

redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel

aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän

tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

grund i årsredovisningen.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under

hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller misstag, utformar och utför gransknings
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för

att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om

ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi

teten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift

vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om

det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser

sådana händelser eller förhållanden som kan leda till

betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års

redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan

det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta

verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen

och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys
ningarna, och om årsredovisningen återger de under

liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som

ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under

revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den

interna kontrollen som vi identifierat.

t
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt·

ning för HHGS Holding Aktiebolag för räkenskapsåret 2019·

01 ·01 · 2019·12·31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda·

möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken

skapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till HHGS Holding
Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om

utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och

ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att

tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel·
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt·

gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full·

göras i överensstämmelse med lag och för att medels·

förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent·

ligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för·

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett

förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är

förenligt med aktiebolags lagen.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken

skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar qransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser

skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut. beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt

uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med

aktiebolagslagen.

Göteborg den '1fi'-2020
Ernst & Young AB

l.M?
Victor Cukierman

Auktoriserad revisor
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