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för sin förvaltning av föreningens angelägenheter för tiden 1 juli 2015 3 1 december 2015.
—

1.

UTRIKESHÄNDELSfÖRENINGENS fl tJVtJD UPPGIFTER

Utrikeshandeln har en mycket viktig och avgörande roll i svensk ekonomi. Dess främjande är av strategisk betydelse
för ekonomin och svenska företag.

Som ett mycket utrikeshandelsberoende land står och faller Sveriges framtida välstånd med företagens vilja att ta
risker och investera och inte minst att fortsätta den internationaliseringsprocess som varit så framgångsrik för stora
delar av näringslivet.
Utrikeshandeisföreningens mål är att skapa och vidmakthalla ett förstklassigt handelsftämjande i Sverige. De
viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som
htit udman för Sveriges export- och investeringsråd. Business Sweden, tillsammans med staten lägga fast rådets
övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten
beträffande rådet. föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representant
skapet, det högsta styrande organet.
Utrikeshandelsföreningen stöder utlandshandelskamrarna samt Svenskt Näringslivs verksamhet inom det
handelspolitiska området.
Liksom tidigare år har Utrikeshandelsföreningens Service AB fungerat som föreningens serviceaktiebolag.

2.

MÅL OCH ViSION

Svenskt handelsftämjande är i många avseenden väl utvecklat och effektivt i en internationell jämförelse. Samtidigt
finns en fortsatt potential för ytterligare förbättringar i syfte att i än högre grad kunna hjälpa företagen i deras
intemationaliseringsprocess ut pi världsmarknaden. Det kan röra ökad tillgänglighet till främjandet för små- och
medelstora företag i landet, förbättrad marknadskompetens och branschkunskap hos aktörerna, tillgäng till
rnentorsystem. samordning av olika aktörers insatser, bättre möjligheter i internationella upphandlingar, förbättrad
koppling mellan biståndsinsatser och handelsfrämjande, etc.

Föreningens mål och vision är att
Sveriges utrikeshandelsfrämjande ska vara ett av de mest effektiva.

-

Utrikeshanclelns andel v st ensk produktion av varor och tjänster ökar.
Antalet exporterande svenska fhretag och i Sverige investerande företag ökar kontmuerligt och marknadsandelarna
pii Sveriges h uvtid marknader ökar.

-

-

Miilgrupper fhr [hreningens handelsfrämjande pol icarbete är främst
Regeringen och dess kansli. i fbrsta hand utrikes- och näringsdepartementen.
Andra aktörer inom det handelsftäinjande omridet.
Politiker, främst på nationell nivå,

-

-

—

Skälet till ati byta namn frön Sveriges Allmänna Exportförening till Sveriges Allmänna Utrikeshandeisfören ing var
att markera att föreningen arbetar för att skapa sa bra förutsättningar som möjligt för handel i båda riktningar, det
vill säga inte bara ffir exporten tttan även för iinesteringar i Sterige. Den senare är lika viktig för samhällsekonomin
och skapandet av arbetstillfällen som exporten.

3.

IItYVUDMANNASKAPET FÖR BUSiNESS SWEDEN

2015 var det fyrtiofjärde året som staten och föreningen varit hutudmän och avtaisparter för Exportrådet/Business
Sweden.
1 och med att Business Sweden är en till hälften privat och till hälften statlig organisation för det centrala export- och
intesteringsfrämjandet är det viktigt att hela näringslivets synpunkter och önskemal om dess utformning
representativt och effektivt kan hävdas i samarbetet med staten. Denna roll i’lIer Utrikeshandelsföreningen. Genom
att medlemskretsen är bred och sträcker sig öter alla branscher med utrikeshandelsintressen och genom medverkan
av övriga näringslivsorganisationer med utrikeshandelsintressen kan flireningen tala flir hela näringslivet i dessa
&ågor. Föreningens utrikeshandels- och investeringsfrärnjandepolicy, som fastläggs i styrelsen, framförs till staten
genom en löpande dialog och förhandling och i representantskapet för Business Sweden.
Den närmare inriktningen av Business Sttedens verksamhet utformas av dess ledning och styrelse. 1 och med att
Utrikeshandelsföreningen utser hälften av Business Swedens styret seledamöter, säkerställs näringslivets inflytande
även på denna nivå. Näringslivets ledamöter har i Business Swedens sttrelsc argumenterat för mer flexibilitet och
samarbete mer andra främjandeaktörer. Pa titrikeshandelsföreningens initiativ finns ett s k representantskap över
styrelsen. till vilket frågor av parts- och övergripande karaktär skall lyftas tipp. At sikten härmed har arit att göra
styrelsen mer operativ och att stärka samarbetet med staten. Representantskapet kan liknas vid en bolagsstämma. 1
representantskapet har Föreningens representanter argumenterat ihr ett närmare samarbete vid utseende av Business
Swedens ledamöter.

4.

BUSINESS SWEDENS STYRELSE

Som tidigare nämnts utser Utnkeshande]sfören ingen enligt at talet med staten hälfien av styrelseledamöterna i
Business St eden. Bida huvudmännen utser sina ledamöter efter att man har hört den andra huvudmannen. Antalet
styrelseledamöter har under några år varit åtta men är nu ater tio. Sedan sammanslagningen av Exportradet och
Invest in Sweden är det en av statens utsedda st3relsemedlemrnar i Business Sweden som väljs till styrelsens ord
fhrande. Följande personer har representerat Utrikeshandelsföreningen i Business Sttedens styrelse:
Signhild Arnegärd Hansen, Svenska Lantchips AB
Maud Spencer. Svalson AB
Jonas Wiström, ÄF AB
Ingvar Krook, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Utrikeshandelsföreningens styrelse har under erksamhetsaret även nominerat Åke Scnsson (VD pa
Teknikföretagen) som i&eningens ledamot i Business Swedens styrelse.

1 representantskapet representerades föreningen under verksamhetsåret av:
Dag Klackenberg
Jennie Cato, Teknikfretagen
Anders Dan ielson Membrane Switch AB
Göran

Norén.

Svenskt Näringsliv

Av Utrikeshandeisföreningen utsedd förtroenderevisor i Business Sweden 2015 har varit Katarina Hedströrn Klarin,
LRF, med Göran Norén, Svenskt Näringsliv som suppleant.

Av föreningen och staten gemensamt utsedd revisor i Business Sweden 20 1 5 har varit auktoriserade revisorn Sten
Håkansson med Victor Bruse itz som suppleant.

5.

ALLMÄNT POLICYARBETE

Under de senaste aren har dialogen med staten om handelsfrämjande intensiflerats och särskilda policymöten hålls
två gånger om äret förutom de löpande kontakterna. Sådana möten har hållits med statssekreterare Oscar
Stenströrn och dennes medarbetare och policydokument med föreningens ståndpunkter i olika frågor rörande
handel sftämjande har överlämnats.
nti

Regeringen har under verksamhetsåret tagit fram en sk exportstrategi för Sverige. Syftet är att göra
handelsfrämjande mer effektivt, samordnat och anpassat efter förändringar i omvärlden och företagens efterfrågan.
Näringsrnitiister Mikael Damberg och statssekreterare Oscar Stenström har haft särskilda hearingar med
näringslivet, i vilka föreningen deltagit med sitt presidium och framfört näringslivets samlade synpunkter.
Regeringen synes ha hörsammat en stor del av önskemålen i exportstrategin.

6.

ÖVRIGT

Föreningen tecknade den 2 december ett samarbetsavtal med Svenskt Näringsliv Service AB (SN) om titförande av
administrativa sysslor. SN åtar sig att ombesörja kanslifunktionen för Föreningen under en period om tre år från den
1 januari 2016.
Föreningens engagemang i Taiwan efter Exportrådets övertagande av föreningens handelskontor SITRO är
begränsat till samarbetsa talet med Chinese International Economic Cooperation Association i Swedish Chinese
Joint Business Council, som har ett möte varje ar, omväxlande i Taipei och Stockholm. Mats Olsson från Ericsson
har efterträtt Kurt Hellström som ordfbrande och Ingvar Krook är vice ordförande.
Båda ledde årets möte 2015 i Stockholm, som gästades av en stor taiwanesisk delegation. Htnudämnen var
IT-utveckling och samarbetsmöjligheter inom detta område.
Till st’relsemötena har Business Swedens ‘,erkställande direktör och andra ur ledningsgruppen inbjudits för att
informera om verksamheten.
Verkst ledamoten deltog under crksamhetsåret i olika konferenser och genomförde ett antal utlandsbesök. 1 oktober
2015 deltog han i lnnoate 46, en start-up konferens arrangerad av handelskammaren i New York, till vilken
Rreningcn bidragit med vissa projektmedel. 1-Ian deltog vidare i Business Swedens Sweden Middle East and Africa
Summit i Dubai. 1 december 2015 besökte verkst ledamoten även handelskontoren och handelskamrarna i Sao
Paolo, Bangkok. Yangon och Singapore fbr att utröna samarbetsmöjligheter inom ramen för Team Sweden.

t]TRIK[SHANDELSfÖRENINGENS MEDLEMMAR, STÄMMA, STYRELSE M M

7.

Föreniiien hade 226 medlemmar den 31 december 2t)1 5.

Föreningens ordinarie stämma ägde rum den 3 december 2015. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
beviljades styrelsen och t erkstiillande ledamoten. Stämman godkände styrelsens rekommendation att summan av
årets avgifter till Utrikeshandelsföreningen och kostnadsersättning till Utrikeshandeisföreningens Service AB för
perioden 1 juli 2t)14 30 juni 2t)15 skulle utgöra lOt) procent av den stadgeenliga avgiften till Utrikeshandels
föreningen. varvid avgift och kostnadsersällning fördelas i proportionerna 15:85.
-

På den ordinarie stämman den 3 december 2015 och extra stämman som ägde rum den 22 december 2015
genom1irdes två ändringar i föreningens stadgar. För det första ändrades verksamhetsåret till kalenderaret, med
början 1 januari 2016. Därmed blir det ett Rirkortat verksamhetsår 1 juli 2015—31 december 2015. för det andra
ska kallelsen till stämman framöver ktinna skickas med e-post.
Efter den ordinarie stämman den 3 december 2015 har följande srelse fungerat. av vilken 2 ledamöter utsetts direkt
av stämman och 10 ledamöter av de väljande organisationerna.
Ordförande
Ulf Pehrsson (Ericsson)
Vice ordförande
Göran

Norén

(Utsedd av Svenskt Näringsliv)

Verkställande letlamot
Ingar Krook fram till 31 december 2015 och Eva Hilussling efter den 1januari2016
Övriga ledamöter
Charlotte Bohman

C&Ä Bohman Invest AB

Jennie Cato

(Utsedd

Anders Danielson

Membrane Switch AB

Jonas Ekeroth

(Utsedd av Sveriges ilandelskamrar)

Johan .]äile

av

Teknikföretagen)

innovativa Mindre Life sciencebolag ([ML)

Charlotte Kahn

(Utsedd av Cham ber Trade Sweden)

Eva Karlsson

Herrljunga Embal lage AB

Simon Kuru

(Utsedd av Företagarna)

Ulf Lindberg

(Utsedd av Almega)

Christina furustam

(tltsedd av Lantbrukarnas Riksförbund)

Jan-Eric Sundgren

Voho AB

Peter Weis

Weiss Invest & Consulting AB

Björn Wolrath

(Utsedd av Svensk Försäkring)

Magnus Lundin

(Utsedd av SISP Swedish Incabators & Science Parks)

Anders Ekdahl

(Utsedd av SIXF

Vakani

(Utsedd av Svensk han del)

-

Revisorer tmder erksarnhetsåret 2015 har varit:

—

Svensk Industriförening)

Auktoriserad revisor 1-lans Gustavsson, Allegretto och Bo Landin som förtroenderevisor och Katarina Klarin som
stippleant.

Som arbetsutskott har under ‘ erksamhetsåret fungerat:
Dag Klackenberg, ordf
.]ennie Cato
Göran Norén, vice ordf
Anders Dan ielson
Ingvar Krook, verkst ledamot

Den i 7 av föreningens stadgar ommimnda valnämnden fick efter aI id den ordinarie stämman den 3 december
20 15 fbI jande sammansättning:
.Jonas Berggren
Gtmilla Almgren
Charlotte Kahn

Föreningens styrelse sammanträdde under verksamhetsiret 1 juli-31 december 2015 fim gånger: Den 24 september.
den 15 oktober (l)er capsulam), den 2 december (per capsulam), den 3 december 2015 (konstituerande) och den 11
december (per capsulam). Till årets stämma hade Business Swedens Leif Pagrotsky (ordförande) inbjudits att tala
på temat “Business Swedens framtida roll, exportstrategin m m”. Arbetsutskottet sammanträdde tre gånger: Den 24
september, den 12 november och den 3 december. Valnämn den sammanträdde via telefon och internet fem gånger
under verksamhetsåret.

8.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Årets förlust SEK 48.321 jämte tidigare ars balanserade vinstmedel SEK 809.52$ föreslås bli överförda i ny räkning.

Dotterbolag
Utrikeshandelsfbreningens Service Aktiebolag

För en redovisning av föreningens ekonomi hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsffirening
202000-1122

RESULTATRAKNING

NOT

150701

140701

-151231

-150630

1 8 750
75 000
93 750

36 645
187 500
224 145

56 872
-100 000
-156872

200 260
167 500
-367760

Nettoomsättning
Övriga intäkter

Kostnader
Extema kostnader
Personalkostnader

-

-63 122

Resultat
Resultat frän finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och ford
ringar som är anläggningstillgängar

2

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-

Skatt på krets resultat
Årets resultat

-

-

143 615

14 837

49 633

1
-37

1160

4$ 321

-

-

92 822

0

-1 970

4$ 321

-94 792

-

-

-

Sveriges Allmänna UtrikeshandelsR5rening
802000-1122

BALAN$RÄKNING

NOT

151231

150630

1

1

120 000
1 055 061
1175061

120 000
1 055 061
1175061

1175 062

1175 062

1

1

558 600
0
55$ 600

3$ 866
187 500
226 366

13 $57

77 036

572 45$

303 403

1 747 520

1 47$ 465

60 000
749 52$
-48 321

60 000
$44 320
-94 792

761 207

809 52$

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgngar
Materiella an1äggningstiHgngar
Inventarier
Finansiella anlägingsti Ilgngar
Andelar i koncernbolag
Andra Iängfristiga värdepappersinnehav

1
2

Summa anliiggningstillgiingar
Omsättningstillgångar
Plaketter (48 st)

Kortfristiga fordriflgar
Övriga fordringar
Upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgängar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Utrikeshandelsffireningens fond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapitat
Kortfristiga skulder
Skuld till Stipendiefonden ffir Svensk Utlandsungdom
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och ffirutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

3

$76 313
110 000
986313

27 389
616 548
25 000
668937

1747520

1478465

Inga
Inga

Inga
Inga

-

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsffirening
802000-1 122

TI LLÄGG$UPPLYSNINGAR
VÄRDERINGSPRINCI PER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnärnndens
allmänna råd.
Årsredovisningen har upprättats för det förkortade räkenskapsåret 201 5-07-01 till 2015-12-31. vilket kan
innebära bristande jämförbarhet med föregående räkenskapsir.
Principerna är offirändrade jämffirt med föregående är.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskafffiingsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

NOTER
1 ANDELAR 1 KONCERNBOLAC
151231

150630

1
120 000
140 000
350 000
490 001
120000

1
120 000
140 000
350 000
490 001
120000

Utrikeshandelsflreningens Serviceaktiebolag (1 000 aktier å 100 kr)
Ingående värde
Lämnat aktieägartillskott 200 1/02
Lämnat aktieägartillskott 200 1/03
Lämnat aktieägartillskott 2003/04
Nedskrivning av andelar
Utgående värde

-

-

2 ÄNDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

AstraZeneca
Electrolux B
Ericsson B
HolmenB
Husqvarna A
Kusqvarna 8
Monsanto
1 lizel

Summa

Antal Anskaffn.värde
1 009
305 460
1. 500
130 178
960
203 362
10602$
500
450
25 562
1 500
$0 948
202
0
ö3.)

‘Vi

LU3 .)Zi

1 055 061

Markn.värde
527 202
389 700
82 464
120950
2$ 237
93 675
0

Utdelning
7 779

495
1 650
1 505

‘Vi

L3

1 472 969

14 837

3 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
fören fond
Belopp vid irets inging
60 000
Disposition av föregaende ars resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgäng
60 000

Bal res
844 320
-94 792
749 528

Åtets res
-94
+94
-48
-48

792
792
32 1
321

h

Stockholm den

Eva Häussling

Ulf Pehrsson

REVISORSPÅTECKNING
Vår revisionsberättelse har avgivits

7?

-

---‘.-(-.
>-‘------

Bo Landin

- / 1)t4
Hans Gus{avsson
Äukt revisor

1 (2)

Revisionsberättelse
Till förcningsstämman 1 Sveriges Allmänna Utrikeshandelsibrening
Org.nr 802000-1122

Rapport om årsredovisningen
Vi har uttbrt en revision av årsredovisningen mr Sveriges Allmänna Utrikeshandelsibrening mr
räkenskapsåret 2015-07-01 2015-12-31.
-

Styrelsens ansvarför årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret mr att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och mr den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig mr att upprätta en

rsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utmrt revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utmr revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller ‘väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i iirsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna mr väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta mr hur
föreningen upprättar årsredovisningen mr att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i mreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av &ndamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av mreningens finansiélla ställning per den 2015-12-3 1 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är mrenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därfbr att mreninstämman fastställer resultaträkningcn och balansräkningen för
Ibreningen.

Sver!ge Alimtinna UtikshandeIslbrcitiiig. Org.nr 802000-1 122

2 (2)

Rapport

aiitlta krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår
av ät’si’edovisningen har vi även utfört en reviston av styrelsens förvaltning av
Sveriges Allmänna Utrikeshandels förening för räkenskapsåret 201 5—07—01 201 5—12—3 1
0111

revision

—

Stj’relseus

UflYVUP

Del är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt föreningens stadgar. St relsens ledamöter har
beretts möjlighet att ta del av fo slaget till ärsredovisning

Revisorns cuisvar
Värt ansvar aU med rimlig säkerhet uttala
om förvaltningen pi grunc1va av
utfört revisionen enligt god
isionssed i Sverige.
är

oss

år revision.

Vi har

re’v

Som underlag för vått uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
\‘äsentliga beslut, ätgärde;’ och förhållande;’, i föreningen för att kunna bedöma om någon styre;lseiedainot
är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om itagon styrelseledamot pa annat sätt hat’
hand lat i strid med föreningens stadgar.
Vi anser att de revisiorsbevis vi har inhämtat
uttalanden.

är

tillräckliga och inaa;nälscniiga som grund för våra

Uttakiiiileii
V td lstvrker bestämt
räkenskapsät’e[

att

föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

Stockholm den 7 apr 1 2016

Hans Gustavsson
A;;ktoriseracl revisor

Bo Landin

S• eti,s Allniinna Utrkesl inclestainng, C)rg.nr 8O2OQf)— 1 22

för

UTRIKE$HANDELSFÖRENINCENS SERVICE AB
Org nr 556090-1596

ÅRsRED0vIsNING
för räkenskapsåret 2015-07-0 1

-

2015-12-31

Utrikeshandetsffireningens Service AB
556090-1596
Styrelsen och verkställande direktören f’ör Utrikeshancicisföreningens Service AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01 2015-12-3 1.
-

FÖRVÄLTNING$BERÄTTEL$E
VERKSAMHET
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. 802000-1122.
Föremålet för bolagets verksamhet är att ge service i form av informations- och kursverksamhet
till medlemmarna i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsffirening samt att informera gentemot
utlandet.
Bolaget har ffirkortat räkenskapsår från 2015-07-01 till 2015-12-3 1 i syfte att få kalender år som
räkenskapsår,
För mera information om verksamheten år 2015 hänvisas till moderföretagets styrelseberättelse.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst
årets vinst

1186 224
-172 479
1 013 745

disponeras så att:
Återbetala tidigare erhållna aktieägartillskott
i ny räkning överföres

610 000

403 745

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräbing med
tilläggsupplysningar.

LJtrikeshandelsffireningens Service AB
556090-1596

RE$ULTATRÄKNING

NOT

Nettoomsättning
Övriga röretseintäkter

150701
-151231

140701
-150630

106 549
753 83$

611 70$
1 409 401

860 387

2021 109

Rörelsens kostnader

Externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

-

491 023

-

$97 490

-531173

-$95 169

-1022196

-1792659

-161 $09

228 450

105

1 982

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-

10 775

-

132

-172 479

230 300

-172479

230300

Skatt pä ärets resultat
Årets restiltat

Utrikeshandelsffireningens Service AB
556090-1596

BALANSRÄKNING

NOT

150630

151231

TiLLGÅNGAR
OmsättningstiIlgingar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
förutbetalda kostnader och upplupna intkter

41
$76
12$
609
1 655

292
3 13
12$
60$
340

-

6 16
79
1 039
1 735

548
679
719
943

940 030

25$ 549

Summa omsättningsti1lgingar

2 595 370

1 994 492

SUMMA TILLGÅNGAR

2 595 370

1 994 492

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

1186 224
-172 479
1013745

955 924
230 300
1186224

1133 745

1 306 224

Leverantörsskulder
Skulder till Stipendiefonden ffir Svensk Utlandsungdom
Ovrigaskulder
Upplupna kostnader och ffirutbetalda intäkter

106 003
1121 364
115363
118 895
1 461 625

29 446
500 000
130522
28 300
688 268

SUMMA EGET KAPiTAL OCH SKULDER

2595370

1994492

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

[tiga

Inga

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eaet kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

1

Kortfristiga sktildcr

Utrikeshandelsffireningens Service AB
556090-1596

TILLÄGG$UPPLY$NINGAR
VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BENAR 200$: 1
Årsredovisning i mindre aktiebolag.
Ärsredovisningen upprättas ffir det förkortade räkenskapsåret 201 5-07-01 till 20 1 5-12-3 1
vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och
det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om.

NOTER
1 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekap

Reservfond

Bal res

Årets res

100 000

20 000

955 924
230 300

100 000

20 000

1186 224

230 300
-230 300
-172 479
-172 479

Belopp vid årets ingång
Disp av föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Stockholm den

C/t ,Zo /.

Eva Häussling
Verkställande direktör

REVISORSPÅTECKNING
Min revisionsberättelse har avgivits

Il ans Gusty’vsson
Aukt revisor

Ulf Pehrsson
Ordförande

Göran Norén

1

Allegretto
Revision
1 (2)

Revisio ns berättelse
Till ärsstimrnan i Utrikcshandelsförcniiigeiis
Org,nr 556090-1596
Rapport

Service

AB

011) årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisn ingen för Utrikeshandeisföreningens Service AB för
räkenskapsåret 2015-07-01 -201 5-12-31.

ansvar för årsredo visningen
Det är styrelsen som har ansvaret fo att upprätta en ärsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p oegentligheter eller på
fel.

Stj’retsens

Revisoriis nisv (ir

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standarcis on Aucliting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta tevisionsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 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 granskningsåtgärder
som 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
ändamälsenligheten i de reclovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärclering av den övergripande presentationen i
å redo visninn.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
utta lanclen.

Uttalanden
Enligt vår uppfattn ing har årsredovisningen upprättats i enlighet mccl årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Utrikeshandelsföreningens Service ABs finansiella ställning
per den 20 15-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsreclovisningslagcn.
förvaltningsberättelsen är förenlig med ärsredovisningens övriga delar.
Vi til styrker därför att ärsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningcn.

Utrikeshandeisröreningens Service AlL Orr 556090-1596

1

Allegretto
Revision
2(2)

Rapport om

andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
bettäfflncle bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Utrikeshandelsföreningens Service
AB för räkenskapsåret 201 5-07-01 -201 5-1 2-31.

Stprelsens cilisvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolags lagen.

Revisorns cmsvcir
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen pi grundval av vär revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för värt uttalande om styn:lsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för värt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver wir revision av arsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskylclig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid mccl aktiebolagsiagen, årsreclovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhLtintat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttataiicten
Vi tillstyrker att ärsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelscn och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsaret.

Stockh lm den 7 april 2016

2vJ6

1-Iais Gustavss’bn
Auktoriserad revisor

Utrikeshandeisföreningens Service AB. Org.nr 556090- 596

SAMMANSTÄLLD BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR
SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING
Org nr 802000-1122

för rikenskapsiret 2015-07-01

-

2015-12-31

SAMMANSTÄLLD REStJLTATRÄKNING FÖR SVERIGES ALLMÄNNA
UTRI KES[IANDELSFÖRENING
Belopp i kronor

Intäkte r
Nettoomsättning
Övriga intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Allmänna omkostnader

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
finansiella intäkter och kostnader
Utdelning p aktier
Övriga finansiella intäkter och kostnader

Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT

2015-07-01
2015-12-31

2014-07-01
2015-06-30

125 300
748 $41
874 141

244 000
1 353 000
1 597 000

-551 175
-547 $97
-1 099 072

-78$ 000
-721 492
-1 509 492

-224 931

87 508

14 $37
lO 706
4 131

50 000
0
50 000

-220 800

137 508

0

-2 000

-220 800

135 508

-

SAMMANSTÄLLD BALANSRÄKNING FÖR SVERIGES ALLMÄNNA
UTRIKESHANDELSFÖRENING
Belopp i kronor

2015-12-31

2015-06-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgangar
Inventarier
Andra långfristiga värdepapperhrnehav
Summa anliiggningstillgångar

1
1 055 061
1 055 062

1
1 055 061
1 055 062

Oms ättnings tillgångar
Kundfordringar
Plaketter48st
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa oms ättnings tillgångar

41 291
1
728
686
609 609
1 337 629

0
1
118 545
1 227 216
1 345 762

953 886

335 585

SUMMA TILLGÅNGAR

3346577

2736409

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundna reserver
Fria reserver
Koncernens årsresultat
Summa eget kapital

60 000
1 935 752
-220 800
1 774 952

60 000
1 800 244
135 508
1 995 752

Skulder
Leverantörsskulder
Skuld till Stipendiefonden och Sv Utlandsungdom
Övriga skulder
Upplupna kostnader och ffirutbetalda intäkter
Summa skulder

106 003
1121 364
115363
228 895
1 571 625

29 446
27 389
630522
53 300
740 657

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3346577

2 736 409

0

0

Kassa och Bank

Ställda säkerheter och ansvarsförbilndelser

