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Förvaltningsberättelse  

Allmänt om verksamheten 
I samband med årsstämman 2008 fick HHGS Holding AB uppdraget att äga och förvalta 

Handelshögskolan i Göteborg studentkårs samtliga företag för att generera maximal medlemsnytta 

för den enskilda studenten, samt säkerställa god finansiell avkastning till ägaren. Sedan 2020 

upprättar även HHGS Holding AB koncernredovisning för HHGS koncernen. 

 

Bolaget har sitt säte i Göteborg. 

 

Redovisningsvalutan är i tusental svenska kronor (tkr) 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Väsentlig finansiell information 
Under 2021 har koncernen varit fortsatt präglad av effekterna från Covid-19 pandemin vilket 

inneburit en fortsatt omställning och digitalisering av koncernens verksamhet och processer. 

Dotterbolagen har i överlag anpassat sig mycket väl, då det har funnits en stor efterfrågan på våra 

tjänster och höga beläggningsgrader, vilket har resulterat i ett markant omsättningslyft på 33% 

jämfört med f.g. räkenskapsår. Detta i kombination med en i stort sett bibehållen kostnadsdynamik 

har generat ett starkt resultat och en vinstmarginal på 23% för helåret. Ett annat styrkebesked som 

har lämnats är det driv som har återfunnits bland koncernens anställda och engagerade. I 

genomsnitt har det funnits 131 personer som på något sätt varit involverade i verksamheten under 

året, vilket kan jämföras med 67 personer för räkenskapsåret 2020. Sammantaget utgör 2021 

koncernens bästa år någonsin sett utifrån resultat som har räknats fram i K3 standarden. HHGS 

Holding ABs värdepappersportfölj har också haft en mycket god utveckling. Portföljen har 

genererat sin största avkastning någonsin, detta då aktieinnehaven har agerat draglok på en stark 

kapitalmarknad. Portföljen förvaltas av dotterbolaget Handels Capital Management. 

 

I Holding har direktiv instiftats gällande att koncerninterna fodringar som moderbolaget har 

gentemot dotterbolag ska amorteras i sin helhet, detta har gjort att Holding har under 

verksamhetsåret upprättat amorteringsplaner med berörda dotterbolag. Koncerninterna skulder 

har till följd av detta minskat med 29% i jämförelse med 2020.  
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Ägarförhållanden 

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

3603, med säte i Göteborg. HHGS Holding AB är moderbolag och äger 100 % av aktierna i HHGS 

HandelsConsulting AB (org.nr. 556551-6183), HHGS HandelsJuristerna AB (org.nr.556925-4062), 

HHGS Nöjes AB (org.nr 559084-9013) samt HHGS Handels Capital Management AB (org.nr 

556854-9348). HHGS HandelsConsulting AB äger I sin tur 100 % av aktierna i HHGS 

HandelsFinance AB (org.nr. 559097-2963) och HHGS HandelsMarketing AB (org.nr 556837-

1875). Se HHGS koncernens koncernträd nedan: 

 

HHGS koncernträd 

 
 

HHGS koncernen tillhör Handelshögskolan Göteborgs Studentkårs (HHGS) kommersiella del.  
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Information om dotterbolagen och finansiell 

ställning 

Bolagens resultat kan variera relativt mycket från år till år och för koncernen som helhet. På 

aggregerad nivå tenderar bolagens olika utfall att jämna ut koncernens totala resultat, då enskilda 

bolag kan uppvisa stor variation mellan verksamhetsåren. 

HHGS HandelsConsulting AB (HC) 

År 2021 landade rörelseintäkterna på drygt 4 928 tkr, vilket 

genererade ett rörelseresultat på 1 316 tkr. Årets lyckade 

rörelseresultat beror på att organisationen lyckats bygga 

vidare på det agila arbetssätt som utvecklades under det 

första pandemiåret. Efter en vår med restriktioner såg det 

ut som att vi skulle kunna återgå och jobba mer som vanligt 

efter lägre smittspridning och lyfta restriktioner. Hösten när 

smittspridningen återigen ökade och restriktionerna 

återinfördes möttes därför av besvikelse, men de interna 

rutiner och processer vi byggt upp under pandemitiden 

gjorde att vår förmåga att sälja in och omsätta projekt inte påverkades nämnvärt av att jobba 

hemifrån. Under året har bolaget även fortsatt att utveckla försäljningsprocessen och 

projektmetodiken mot att nå en högre komplexitet genom mer utrymme för analys i projekten, 

som i sin tur innebär både högre kund- och studentnytta. 

 

HHGS HandelsJuristerna AB (HJ) 

HJ bedriver verksamhet inom juridisk konsultation för företag och 

privatpersoner. Verksamheten sammankopplar näringsliv och 

studenter från Handelshögskolan i Göteborg. Under 

HandelsJuristernas tionde verksamhetsår har omsättningen uppgått 

till en högre nivå än föregående år, men ligger uppskattningsvis 

fortfarande lite under snittet sett till bolagets historik. Särskilt 

bidragande är att bolaget inte lyckats ta in större uppdrag över 

sommarmånaderna. Trots ett huvudsakligen fortsatt distansläge 

samt minskad omsättning och försäljning visar bolaget i slutet av 

året ett positivt resultat med en vinstmarginal om drygt 9%. 
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HHGS Handels Capital Management AB (HCM) 

Bolaget bedriver verksamhet inom kapitalförvaltning på uppdrag 

av Handelshögskolans i Göteborg Studentkår och HHGS Holding 

AB. 2021 var ytterligare ett starkt år på börsen, och således även 

för kapitalförvaltare. Stockholmsbörsens breda index hade 

avkastningsmässigt sitt bästa år sedan 2009, och vi lyckades med 

vår portfölj överavkasta samma index. Rekordåret 2020 följdes 

således upp av ännu ett rekordår 2021, både vad gäller avkastning 

och omsättning. Under året flyttade vi in i vårt nya kontor i 

Heymanska villan i Göteborg. Vid sidan av den vardagliga 

verksamheten har ett stort arbete kring förvaltningsdirektiven förts 

tillsammans med våra ägare. Efter två starka börsår ser vi med tillförsikt fram emot 2022. 

 

HHGS HandelsMarketing AB (HsM) 

HsM är en digital kommunikationsbyrå med 

kompetensområden inom strategisk marknadsföring och digital 

kommunikation. Under räkenskapsåret har bolaget presterat 

långt över förväntan. Tjänsteutbudet uppdaterades till tre 

huvudområden; Sociala medier, digital annonsering och 

copywriting. Uppdateringen gjordes för att underlätta vid 

försäljning av projekt, samt för att nischa konsulterna till att 

förbättra sina kunskaper inom relevanta områden. Intern 

utbildning var ett stort fokus under första halvan av 2021. Flera 

före detta konsulter och studenter höll föreläsningar och 

workshops kring försäljning, strategi samt ämnen kopplade till tjänsteutbudets tre områden. 

Bolaget har under året uppnått sina mål för omsättning och redovisar ett starkt resultat. Det 

ursprungliga målet för omsättningen slogs en tid innan årets slut, 1 144 tkr jämfört med 462 tkr f.g. 

år. Denna fina prestation kan tillskrivas den interna strukturförändringen och det starka fokus på 

ökad kvalitet I försäljningen. Under året har flera nöjda kunder varit återkommande, vilket har 

gynnat bolaget. Årets prestation är den näst bästa I bolagets historia och det positiva resultatet 

bryter en flerårig trend av negativa resultat.  
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HHGS Nöjes AB (Nöjes) 

HHGS Nöjes AB bildades 2016 och verksamheten startade 

samma år under hösten. Bolaget anordnar event samt samarbeten 

med andra aktörer inom event-, restaurang- och 

nattklubbsbranschen; en länk mellan Handelshögskolan och 

Göteborgs uteliv. Under större delen av året begränsades bolagets 

verksamhet fortsatt av Covid19-restriktioner. Då Nöjes anpassade 

sin verksamhet efter myndigheternas råd och rekommendationer 

har evenemang och samarbeten inte kunnat ingås eller 

genomföras under de två första kvartalen. Från augusti till 

december kunde emellertid fyra evenemang anordnas. Dessa 

medförde två starka kvartal sett till omsättning och resultat. Nöjes nettoomsättning samt resultat 

efter finansiella poster har ökat markant I förhållande till föregående år. Bolaget kan fortsättningsvis 

anses ha en god soliditet trots större motgångar.  Under kommande verksamhetsår strävar Nöjes 

efter ytterligare ökad omsättning samt ett ökat resultat efter finansiella poster. Nöjes förväntas även 

under år 2022 att betala av skuld till moderbolaget HHGS Holding AB.   

 

HHGS Handels Finance AB (HF) 

HF bedriver konsultverksamhet inom områdena redovisning, 

ekonomistyrning och corporate finance. Verksamhetens syfte är 

att utöver den kundnytta man erbjuder, även erbjuda 

studentnytta till de studentkonsulter som jobbar på bolaget. 

Under 2021 har verksamheten börjat återhämtas från Covid-19. 

Nyanställningar har genomförts som en följd av den ökade 

aktiviteten I bolaget. I slutet av 2021 upprättades ett stort avtal 

med en ny klient och projektbeläggning för bolaget bedöms 

generellt som bra.  
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Användandet av finansiella instrument 

HHGS Holding AB är det enda bolaget I koncernen som innehar finansiella instrument I form av 

värdepapper med LEI-kod. Per den 2021-12-31 föreligger marknadsvärdet 4 178 tkr vilket syftas 

för långsiktigt innehav. Förvaltningsdirektiven har uppdaterats att totalt förvaltat kapital är viktat 

med 60% aktier och 40% räntepapper. Allokeringsbeslutet tas av förvaltningschef för R&A efter 

diskussion inom förvaltargruppen. Om aktuell viktning går utanför intervallet skall justering ske 

dock som längst efter 2 månader. Portföljen förvaltas I sin helhet av dotterbolaget HHGS Handels 

Capital Management AB (org.nr 556854-9348) med säte I Göteborg.  

Väsentlig icke-finansiell information 

Covid-19 pandemin har fortsatt haft stor prägel på verksamheten, Holding har I samråd med 

samtliga ledningsgrupper inom respektive dotterbolag tagit det gemensamma beslutet om att följa 

Folkhälsomyndighetens råd gällande hemarbete. Detta har inneburit att delar av koncernens 

verksamhet har påverkats negativt, ett exempel är HHGS Nöjes AB som haft ytterst begränsade 

möjligheter att bedriva verksamhet under stora delar av året till följd av restriktionerna under 

pandemin. I samband med att restriktionerna har lyfts, har Nöjes verksamhet kunnat återupptas 

och anställda har återigen börjat kunnat vistas fritt på kontoret. 

 

Under 2021 har det skett förändringar i såväl koncernledning som i styrelse, då det under juni 

månad tillsattes ny VD och CFO i HHGS Holding AB. Det har även skett justeringar i styrelsen, 

då Anders Sandoff och Linus Olsson har tillkommit som nya ledamöter. 
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Risker & väsentliga händelser efter 

räkenskapsåret slut 

De stora riskerna med koncernen är främst att dotterbolagen förbrukar sitt eget kapital. Utbrottet 

av den globala pandemin Covid-19 har påverkat omsättningen för samtliga bolag i HHGS 

koncernen. Det största effekterna av pandemin väntas redan ha trätt i kraft, men bolagsledningen 

finner att det kan finnas en risk för ny våg som kan påverka vår verksamhet. Även andra 

omvärldsfaktorer såsom Rysslands invasion av Ukraina bedöms indirekt kunna påverka 

verksamheten och förvaltningen av koncernens värdepappers portfölj. Även kapitalmarknaden har 

under början av året 2022 varit turbulent, ökad osäkerhet i omvärlden i kombination med stigande 

inflation och troliga räntehöjningar utgör inte optimala förhållanden. 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. 

 

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 2022 och under en överskådlig framtid.  
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Anders Sandoff 
Styrelseledamot 

Nuvarande position: 
Universitetslektor på 

Handelshögskolan vid Göteborg 
Universitet,  

Tidigare erfarenheter: 
Ph.D., Business Administration, 

Director of Studies, Dept of Business 
administration, University of 

Gothenburg 

Peter Björnram 
Styrelseledamot 

Nuvarande position: 
Advokat på Advokatbyrån dNovo  

 

Tidigare erfarenheter: 
Advokat på MAQS Advokatbyrå, 

Advokat på Advokatfirman Grönvall, 
VD på Advico Kapital 

Viktor Stensson 
Styrelseledamot 

Nuvarande position: 
VD och grundare på Bokio 

 

Tidigare erfarenheter 
Managementkonsult och Key 

Account Manager på 
HandelsConsulting 

Moderbolagets styrelse och ledning 

Ledningsgrupp 

    Rasmus Ringqvist, Koncern-VD   Jacob Wadsjö, Koncern-CFO 

 

Styrelsen  
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Linus Olsson 
Styrelseledamot  

Nuvarande position: 
Ägarrepresentant  

Tidigare erfarenheter: 
Kårordförande på HHGS Studentkår 

Helena Ribbefors 
Styrelseledamot 

Nuvarande position: 
Head of Legal på Chalmers 

Ventures 

Tidigare erfarenheter: 
Business Development Manager, 

Attorney at Law, Authorised 
Trademark and Design Attorney på 

AWA Holding 

David Olsson 
Styrelseordförande 

Nuvarande position: 
Ekonomi och redovisningsansvarig 

på GO MO Group AB 

Tidigare erfarenheter: 
Kårordförande på HHGS Studentkår 

och CFO på HandelsConsulting 

Ulf Careland 
Styrelseledamot 

Nuvarande position: 
Skattmästare på HHGA 

Tidigare erfarenheter: 
Auktoriserad Revisor och partner på 

KPMG & Grant Thorton 

Svenja Schuster Tengnäs 
Styrelseledamot 

Nuvarande position: 
Managementkonsult på Prové 

Tidigare erfarenheter: 
Managementkonsult på Preera och 

VD på HandelsRekrytering 

Love Josefsson 
Styrelseledamot 

Nuvarande position: 
Business Development på SBP 

Nordic 

Tidigare erfarenheter: 
Head of Funds på Finwire, 

Styrelseordförande på Handels 
Capital Management, 

Kårordförande på HHGS Studentkår 
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Flerårsöversikt koncernen 2021 2020 2019

Nettoomsättning (tkr) 6 624 5 036 5 933

Resultat efter finansiella poster (tkr) 2009 531 6 613

Rörelsemarginal (%) 26,0% 11,0% 7,8%

Avkastning på eget kapital (%) 9,6% 3,6% 3,1%

Balansomslutning (tkr) 18 719 16 514 16 819

Soliditet (%) 88% 93% 89%

Antal anställda 37 43 44

Flerårsöversikt Moderföretaget* 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning (tkr) 1 174 1 121 1121 1 160

Resultat efter finansiella poster (tkr) 258 299 299 924

Balansomslutning (tkr) 11 891 11 665 6053 6 346

Soliditet (%) 93% 98% 94% 85%

Antal anställda 1 1 1 1

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper m.m. 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat 10 845

Årets resultat 144

Disponeras så att balanserat resultat överförs till ny räkning 10 989
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Koncernens resultaträkning 

 
 

 

  

2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

1

Nettoomsättning 5 6 624 5 036

6 624 5 036

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -42 -11

Övriga externa kostnader -2031 -1 845

Personalkostnader 2 -2726 -2 460

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring)

av materiella och immateriella anläggningstillgångar -106 -160

-4 905 -4 476

Rörelseresultat 1 720 560

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 272 129

Övriga Ränteintäkter 18 -

Räntekostnader och liknande resultatposter - -158

289 -29

Resultat efter finansiella poster 2 009 531

Skatt på årets resultat 6 -425 -92

Årets resultat 1 584 439

Hänförligt till

     Moderföretagets aktieägare 1 584 439

Not
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Koncernens balansräkning 

 
 
 

 

  

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 185 291

185 291

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 3 295 2 304

3 295 2 304

Summa anläggningstillgångar 3 480 2 595

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 183 1 376

Övriga fordringar 294 366

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 193 175

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 954 721

2 623 2 638

Kassa och bank 12 616 11 281

Summa omsättningstillgångar 15 239 13 919

SUMMA TILLGÅNGAR 18 719 16 514

Comfact Signature Referensnummer: 1382416Comfact Signature Referensnummer: 1385505Comfact Signature Referensnummer: 1385520



 

 

Års- och koncernredovisning 2021 | HHGS Holding AB | Org.nr. 556480-8672 

ÅRSREDOVISNING – HHGS KONCERNEN 2021 

14 

 

   

Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

Eget kapital 

Aktiekapital 100 100

Annat eget kapital inklusive årets resultat 16 385 15 301

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 16 485 15 401

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 7 185 52

185 52

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 449 321

Aktuella skatteskulder 607 285

Övriga skulder 422 170

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 63 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 508 285

2 049 1 061

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 719 16 514
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Koncernens kassaflödesanalys 

 
 

  

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseresultat 1 720 560

Justering avskrivningar och avsättningar 106 160

Justering reavinst/förlust, försäljning av anläggningstillgångar 0 11

Räntenetto 289 -29

2 115 702

Betald inkomstskatt 30 -92

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 2 146 610

Förändringar i rörelsekapital

Förändringar av kundfordringar 193 24

Förändringar av rörelsefordringar -179 -468

Förändringar av leverantörsskulder 128 -153

Förändringar av kortfristiga skulder 538 -603

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 826 -590

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -991 68

Kassaflöde från investeringsverksamheten -991 68

Finansieringsverksamheten

Utdelning -500 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -500 0

Årets kassaflöde 1 335 -522

Likvida medel vid årets början 11 281 11 803

Likvida medel vid årets slut 12 616 11 281
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Rapport över koncernens egna kapital 

 
 

  

Aktie-

kapital

Balanserat 

resultat

Årets 

resultat
Totalt

Utgående balans 2019-12-31 100 8 472 6 390 14 962

Disposition enligt beslut av årets årsstämmor: 6 390 -6 390 0

Årets resultat 439 439

Utgående balans 2020-12-31 100 14 862 439 15 401

Disposition enligt beslut av årets årsstämmor: 439 -439 0

Utdelning till Ägare -500 -500

Årets resultat 1 584 1 584

Utgående balans 2021-12-31 100 14 807 1 584 16 485
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Moderbolagets resultaträkning 

 
  

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

1

Nettoomsättning 1 153 1 115

Övriga rörelseintäkter 21 7

1 174 1 121

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -1 0

Övriga externa kostnader -1 105 -1 055

Personalkostnader 2 -98 -95

-1 205 -1 150

Rörelseresultat -31 -29

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 5 622

Erhållet koncernbidrag 0 185

Resultat från övriga värdepapper och 

fordringar som är anläggningstillgångar
269 28

Övriga ränteintäkter 19 0

289 5 835

Resultat efter finansiella poster 258 5 806

Bokslutsdispositioner

Förändring av av periodiseringsfonder -70 0

Summa bokslutsdispositioner -70 0

Resultat före skatt 188 5 806

Skatter

Skatt på årets resultat -44 -3

Årets resultat 144 5 803
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Moderbolagets balansräkning 

 
  

Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR 1

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 3 300 338

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 3 375 2 304

3 675 2 642

Summa anläggningstillgångar 3 675 2 642

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 8 1 654 2 372

Kundfordringar 310 0

Övriga fordringar 24 49

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 224 232

2 212 2 653

Kortfristiga placeringar 0 0

Kassa och bank 6 004 6 374

Summa omsättningstillgångar 8 216 9 027

SUMMA TILLGÅNGAR 11 891 11 669
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Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier) 100 100

Reservfond 20 20

120 120

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 10 845 5 542

Årets resultat 144 5 803

10 989 11 345

11 109 11 465

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 70 0

Summa Obeskattade reserver 70 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 275 5

Skulder till koncernföretag 0 20

Övriga skulder 59 59

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 378 120

712 204

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 891 11 669
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Moderbolagets kassaflödesanalys 

   

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseresultat -31 -29

Justering avskrivningar och avsättningar 0 0

Justering reavinst/förlust, försäljning av anläggningstillgångar 0

Räntenetto 289 5 650

258 5 806

Betald inkomstskatt 20 -3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 279 5803

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Förändringar av kundfordringar 433 -222

Förändringar av rörelsefordringar -33 -32

Förändringar av leverantörsskulder 270 -289

Förändringar av kortfristiga skulder 213 117

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 162 5 407

Investeringsverksamheten

Förändringar av materiella anläggningstillgångar 38 100

Förändringar av finansiella anläggningstillgångar -1071 68

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1033 168

Finansieringsverksamheten

Utdelning -500 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -500 0

Årets kassaflöde -371 5 574

Likvida medel vid årets början 6 374 800

Likvida medel vid årets slut 6 004 6 374
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Rapport över moderbolagets egna kapital 

 
 

 

 

 

 

 

  

Aktie-

kapital
Reservfond

Balanserat 

resultat

Årets 

Resultat
Totalt

Ingående balans 2020-01-01 100 20 5 244 298 5662

Disposition enligt beslut av årets 

årsstämma:
298

Årets resultat 5 803

Utgående balans 2020-12-31 100 20 5 542 5 803 11465

Disposition enligt beslut av årets 

årsstämma:
5 803 -5 803

Utdelning -500

Årets resultat 144

Utgående balans 2021-12-31 100 20 10 845 144 11109
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Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3): 

Ändrade redovisningsprinciper 

Inga förändringar i redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret 2021. 

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. 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen 
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Koncernredovisning 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar 

moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, 

direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I koncernredovisningen faller 

koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 

uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens 

balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer 

samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som 

beskrivs och tillämpas av moderföretaget. 

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är 

HHGS Holding Aktiebolag (org.nr. 556480-8672) med säte i Göteborg. Moderföretag för hela 

koncernen är HHGS Holding Aktiebolag (org.nr. 556480-8672 med säte i Göteborg. 

 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att 

företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i 

likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.  

Moderföretaget och koncernen vinstavräknar, utförda tjänsteuppdrag både till fast pris och löpande 

räkning i takt med att arbete utförs, s.k. succesiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad 

vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de 

totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och 

fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt". 

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att 

företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när 

inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till inbetalning är säkerställd.  

 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år 

Förbättringsutgifter på annans fastighet  20 år 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde 

och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder 

värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.  

Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga 

tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1382416Comfact Signature Referensnummer: 1385505Comfact Signature Referensnummer: 1385520



 

 

Års- och koncernredovisning 2021 | HHGS Holding AB | Org.nr. 556480-8672 

ÅRSREDOVISNING – HHGS KONCERNEN 2021 

24 

 
 

 
 

 

Not 2 Medelantal anställda 

2021 2020

Medelantal anställda moderbolaget 1 1

Medelantal anställda koncernen 37 43

Not 3 Specifikation av andelar i koncernföretag

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

Namn andel andel andelar värde Org.nr. Säte

HHGS HandelsConsulting AB 100% 100% 1000 100 556551-6183 Göteborg

HHGS Handels Capital Management AB100% 100% 1000 50 556854-9348 Göteborg

HHGS Nöjes AB 100% 100% 1000 50 559084-9013 Göteborg

HHGS HandelsJuristerna AB 100% 100% 1000 100 556925-4062 Göteborg

300

Underkoncern till HHGS HandelsConsulting AB

HHGS HandelsFinance AB 100% 100% 1000 50 559097-2963 Göteborg

HHGS HandelsMarkering AB 100% 100% 1000 50 556837-1875 Göteborg

100

Eget Kapital

Bolag 2021 2020 2021 2020

HHGS Holding AB (moderbolag) 144 5803 11109 11461

HHGS HandelsConsulting AB 519 6 3314 2795

HHGS Handels Capital Management AB 80 108 321 240

HHGS Nöjes AB 45 0 206 160

HHGS HandelsFinance AB 57 3 262 130

HHGS HandelsJuristerna AB 20 2 360 340

HHGS HandelsMarketing AB 224 45 746 521

Resultat

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 338 438

Årets anskaffningar 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -100

Omklassificeringar -38 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden300 338

Ingående nedskrivningar 0 0

Återförda nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 300 338

Moderföretaget
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Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 304 2 372

Årets anskaffningar 1 319 776

Försäljningar/utrangeringar -328 -843

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden3 295 2 304

Utgående redovisat värde 3 295 2 304

Not 5 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på dotterbolag och moderbolag enligt följande:

2021 2020 2021 2020

HHGS Holding AB 29 6

HHGS HandelsConsulting AB 4225 3 571

HHGS Handels Capital Management AB 239 249

HHGS Nöjes AB 176 71

HHGS HandelsFinance AB 273 259

HHGS HandelsJuristerna AB 554 418

HHGS HandelsMarketing AB 1129 462

6 595 5 030 29 6

Koncernen Moderföretaget

Finansiella instrument i moderbolaget värderas utifrån anskaffningsvärdet. 

Finansiella instrument i koncernredovisningen värderas utifrån marknadsvärde.  

Se vidare beskrivning för respektive grupp av finansiella instrument.

Not 6 Skatt på årets resultat

2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt 291 80 44 3

Uppskjuten skatt 134 13 0 0

Redovisad skatt 425 93 44 3

Not 7 Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

2021 2020 2021 2020

     Belopp vid årets ingång 52 40 0 0

     Årets avsättningar 133 12 0 0

185 52 0 0

Not 8 Fordringar hos koncernföretag

2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 2 372 2 175

Tillkommande fordringar -718 197

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1654 2372

Utgående redovisat värde 1654 2372

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget
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Göteborg den 07-06-2022 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i HHGS Holding AB 
Org.nr. 556480-8672 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HHGS Holding AB för år 
2021. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor 
vars uppdrag upphörde i förtid och som lämnat en revisionsberättelse daterad 14 juni 2021 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Tidigare revisor har inte upprättat anmälan om sitt förtida utträde enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen 
eller underrättelse enligt 9 kap. 23 a § aktiebolagslagen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 



Sida 2(4)  

 
 
 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag 
är ensam ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HHGS Holding AB för år 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets och koncernens 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 och koncernens 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 styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
mitt 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 aktiebolagslagen. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
 

Göteborg 

 
Lars Magnus Frisk 
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 


Till bolagsstämman i HHGS Holding AB 
Org.nr. 556480-8672 


Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 


Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HHGS Holding AB för år 
2021. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 


Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen. 


Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 


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


Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor 
vars uppdrag upphörde i förtid och som lämnat en revisionsberättelse daterad 14 juni 2021 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen. 


Tidigare revisor har inte upprättat anmälan om sitt förtida utträde enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen 
eller underrättelse enligt 9 kap. 23 a § aktiebolagslagen. 


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 


Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 


Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 


• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 


• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 


• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 


• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag 
är ensam ansvarig för mina uttalanden. 


Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HHGS Holding AB för år 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 


Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 


Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 


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


Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets och koncernens 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 och koncernens 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 styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 


Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 väsentligt avseende: 


• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 


Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
mitt 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 aktiebolagslagen. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 


 
 


Göteborg 


 
Lars Magnus Frisk 
Auktoriserad revisor 
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