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Styrelsens berättelse
Styrelsen och verkställande ledamoten för Sveriges Allmänna Utrikeshandeisförening får härmed lämna
redovisning för sin förvaltning av föreningens angelägenheter för tiden 201 7—01—01 2017—12—3 1.
—

Åtsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
1. UTRIKESHANDELSFÖRENINGENS HUVUDUPPGIFTER

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.
Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i
Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handels- och
investeringsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Business Sweden tillsammans med staten
lägga fast dess övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i
förhandlingar med staten beträffande Business Sweden. Föreningen utser näringslivets representanter i
Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet för Business Sweden.
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 handelsfrämjande är i många avseenden väl utvecklat och effektivt. När Sveriges export de
senaste åren har förlorat marknadsandelar jämfört med andra länder finns det dock en fortsatt potential
för ytterligare förbättringar 1 syfte att i än högre grad kunna hjälpa fo etagen 1 deras
internationaliseringsprocess ut på världsmarknaden. Det kan röra ökad tillgänglighet till främjandet för
små- och medelstora företag i landet, förbättrad marknadskompetens och branschkunskap hos aktörerna,
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.
Utrikeshandelns andel av svensk produktion av varor och tjänster ökar.
Antalet exporterande svenska företag och 1 Sverige investerande företag ökar kontinuerligt och
marknadsandelarna på Sveriges exportmarknader ökar.
-

-

-

Målgrupper för föreningens handelsfrämjande policyarbete äi främst
Regeringen och dess kansli, i första hand utrikes- och näringsdepartementen.
Andra aktörer inom det handelsfrämjande området.
Politiker, främst på nationell nivå.

-

-

-
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3. HUVUDMANNASKAPET FÖR BUSINESS SWEDEN
2017 var det fyrtiofemte året som staten och föreningen varit huvudmän och avtalsparter för Business
Swe den.
1 och med att Business Sweden är en till hälften privat och till hälften statlig organisation för det centrala
export- och investeringsfrämjandet är det viktigt att hela näringslivets synpunkter och önskemål om dess
utformning representativt och effektivt kan hävdas i samarbetet med staten. Denna roll rl1er
Utrikeshandeisföreningen. Genom all medlemskretsen är bred och sträcker sig över alla branscher med
utrikeshandelsintressen och genom medverkan av övriga näringslivsorganisationer med
utrikeshandelsintressen kan föreningen tala för hela näringslivet i dessa frågor. Föreningens styrelse har
under 2017 bekräftat sin ägarpolicy för Business Sweden och framfört till Business Sweden och staten
genom en löpande dialog.
Den närmare inriktningen av Business Swedens verksamhet utformas av dess ledning och styrelse. 1 och
med att Utrikeshandeisföreningen utser hälften av Business Swedens styrelseledamöter, säkerställs
näringslivets inflytande även på denna nivå. Under verksamhetsåret har föreningens styrelse haft två
särskilda möten med föreningens representanter i Business Swedens styrelse för att diskutera
främjandefrågor och styrelsens arbete i Business Sweden. På Utrikeshandelsföreningens initiativ finns ett
så kallat representantskap över styrelsen, till vilket frågor av parts- och övergripande karaktär skall lyftas
upp. Avsikten härmed har varit att göra styrelsen för Business Sweden mer operativ och att stärka
samarbetet med staten. Representantskapet kan liknas vid en bolagsstämma.

4. BUSINESS SWEDENS STYRELSE

Som tidigare nämnts utser Utrikeshandelsföreningen enligt avtalet med staten hälften av
styrelseledamöterna i Business Sweden. Båda huvudmännen utser sina ledamöter efter att man har hört
den andra huvudmannen. Sedan sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden är det en av
statens utsedda styrelsemedtemmar i Business Sweden som väljs till styrelsens ordförande. Nytt är att en
av föreningens utsedda representanter har kunnat utses som vice ordförande i styrelsen. Följande
personer har från och med halvårsskiftet 2017 representerat Utrikeshandelsföreningen i Business
Swedens styrelse:
Signhild Arnegård Hansen, Svenska Lantchips AB (sedan 2013)
Jonas Wiström, Ratos AB (sedan 2014), även vice ordförande i styrelsen
Åke Svensson, (sedan 2015)
Sofie Lindblom, Innovation 360 Group Ideation Solution AB (sedan 2016)
Eva Häussling, Sveriges AlLmänna Utrikeshandelsförening (sedan 2017)
1 representantskapet representerades föreningen under verksamhetsåret av:
Ulf Pehrsson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Anders Danielsson, Membrane Switch AB
Eva Häussling, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Göran Norén, Svenskt Näringsliv
Av Utrikeshandelsföreningen utsedd förtroenderevisor i Business Sweden har varit Daniel Wiberg
(företagarna), med Jonas Berggren, Svenskt Näringsliv som suppleant.
Av föreningen och staten gemensamt utsedd revisor i Business Sweden har varit auktoriserade revisorn
Ann-Christin Hägglund med Victor Brusewitz som suppleant.
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5. ALLMÄNT POLICYARBETE
Under de senaste åren har dialogen tued staten om handelsfrämjande intensiflerats och särskilda
avstämningar med UD-FR har hållits tre gånger under 2017 förutom de löpande kontakterna.
Regeringen har under 2015 tagit fram en sic. exportstrategi för Sverige. Statssekreterare Oscar Stenström
har haft dialogmöten med näringslivet för att diskutera implementeringen av denna, i vilka föreningen
deltagit och framfört näringslivets samlade synpunkter.

6. ÖVRIGT
Föreningen hat tecknat ett samarbetsavtal med Svenskt Näringsliv Service AB om utförande av
administrativa sysslor och sedan den 1 januari 2016 ombesömler Svenskt Näringsliv kanslifunktionen för
Föreningen.
Till alla styrelsemötena under året har Business Swedens verkställande direktör och andra ur
ledtiingsgruppen inbjudits för att informera om verksamheten.
De delar av arkivet som fanns kvar i källaren på Storgatan 19 har ijanuari 2017 flyttats till Centrum för
Näringslivshistoria, så att arkivet numera är öppen för allmänheten.
Utrikeshandelsfäreningens stadgar har vid sidan av den ordinarie stämman även haft en extra stämma
den 29 november för att besluta om en ändring i föreningens stadgar. Ändringen avser systemet för
medlemsavgifterna som har förenklats och bo••rjar gälla från och med 2018.
Verkställande ledamoten deltog i december 2017 i en delegationsresa med prins Carl Philip i samband
med Business of Design Week (BODW) i Hongkong. Verkställande ledamot åkte även till Seoul för att
träffa Business Sweden, den svenske ambassadören, Svenska Handelskammaren och svenska företag på
plats.
Föreningen har under 2017 arrangerat seminarier kring utrikeshandel. Först ut var ett frukostseminarium
om utrikeshandel och immateriella tillgångar med fokus på Kina den 26 januari, sedan om Brasilien den
3 maj och USA den $ november. Seminarierna arrangerades tillsammans med PRV.

7. STIFTELSEN STIPENDIEFONDEN FÖR SVENSK UTLANDSUNGDOM
Stiftelsen stipendiefonden för svensk utlandsungdom bildades 1937 genom donationer i samband med
fo eningens 50-årsjubileum. Dess uppgift är dels att ge stipendier för studier på grundskole- och
gymnasienivå i Sverige och vid svensk skola i utlandet till barn till utlandssvenskar och efter en ändring
av stadgarna under 2016 dels nu till praktikanter på svenska utlandshandelskammare.
Stipendium kan även beviljas för att delta i vissa intensivkurser i Sverige om svenskt språk och samhälle.
För läsåret 2017 utdelades stipendier om ca 6,4 MSEK fördelade på ett dmygt hundratal stipendiater.
Stipendiefondens styrelse utses av Utrikeshandelsföreningen. Ordförande har varit Karin
Ehnbom-Palmquist. Sekreterare har varit Monica Trollsås och Maud Jansson.
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8. STIFTELSEN EHRENFRID OCH LOLA OWESENS STIPENDIEFOND

Owesenska stipendiefonden har enligt sina stadgar till uppgift att ‘bereda stipendiater tillfälle att i
utlandet tindersöka och studera sådana uppgifter som falla inom Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsförenings verksamhetsområden”. Styrelsen beslutade under verksamhetsåret att anslå
50.000 SEK till stipendier. Utdelandet av stipendier sker numera gemensamt med Fonden för
Exportutveckling och Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté.

9. UTRTKESHÄNDELSFÖRENTNGENS MEDLEMMAR, STÄMMA, STYRELSE, EKONOMI
MM

Föreningen hade 161 medlemmar den 31 december 2017.
Föreningens ordinarie stämma ägde rum den 26 april 2017. Ansvarsfrihet för det gångna vetksamhetsåret
beviljades styrelsen och verkställande ledamoten. Stämman godkände styrelsens rekommendation att
summan av årets avgifter till Utrikeshandelsföreningen och kostnadsersättning till
Utrikeshandelsföreningens Service AB för perioden 1 januari 2017 31 december 2017 skulle utgöra 100
procent av den stadgeenliga avgiften till Utrikeshandeisföreningen, varvid avgift och kostnadsersättning
fördelas i proportionerna 15:85.
-

2017 var ett jubileumsår och Utrikeshandelsföreningen fyllde 130 år. föreningen bjöd därför in till
jubileumsstämrna och statssekreterare Oscar Stenström och ordföranden Ulf Pehrsson höll jubileumstal.
Dag Klackenberg tilldelades vid detta tillfälle Utrikeshandelsföreningens plakett för lång och trogen
tjänst för Utrikeshandelsföreningen och sitt engagemang för Utrikeshandeisföreningen.
Efter den ordinarie stämman den 26 april 2017 har följande styrelse fungerat, av vilken $ ledamöter
utsetts direkt av stämman och 11 ledamöter av de väljande organisationerna.
Ordförande
Ulf Pehrsson (Telefonaktie bolaget LM Ericsson)
Vice ordförande
Göran Norén (Utsedd av Svenskt Näringsliv)
Verkställande ledamot
Eva Häussling
Övriga ledamöter
Charlotte Bohman, C&A Bohman Invest AB
Jennie Cato, (Utsedd av Teknikföretagen)
Anders Danielson, Membrane Switch AB
Jonas Ekeroth (Utsedd av Sveriges Handelskamrar)
Johan Järte, Innovativa Mindre Life sciencebolag (IML)
Charlotte Kahn (Utsedd av Chamber Trade Sweden)
Daniel Wiberg (Utsedd av Företagarna)
Ulf Lindberg fram till 26 november, sedan 27 november David Mothander (Utsedd av Almega)
Anders Holmestig (Utsedd av Lantbrukarnas Riksförbund)
Ändreas Svenungsson, AB Volvo
Peter Weiss, Weiss Invest & Consulting AB
Christina Lindenius (Utsedd av Svensk Försäkring)
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Magnus Lundin (Utsedd av SISP Swedish Incubators & Science Parks)
Anders Ekdaht fiam till 15 september sedan 6 november Joakim Norlén (Utsedd av SINF Svensk
Industrifören ing)
Mats Hedenström (Utsedd av Svensk Handel)
Adam Brånby, Ekstigen AB
Eleonor Dahllöw. Carls-Bergh Pharma AB
Revisorer under verksamhetsåret 2017 har varit:
Auktoriserad revisor Hans Gustavsson, Atlegretto och Björn Wolrath som förtroenderevisor och Katarina
Eriksson som förtroenderevisorssuppleant.
Som arbetsutskott har under verksamhetsåret fungerat:
Ulf Pehrsson, ordförande
Jennie Cato
Görati Norén, vice ordförande
Anders Danielson fram till stämman, sedan Anders Ekdahi fram till den 15 september och sedan den 29
november Daniel Wibeig
Eva 1-Iäussling, verkställande ledamot
Den i § 7 av föreningens stadgar omnämnda val nämnden
april 2017 följande sammansätttling:

fick efter val vid den ordinarie stämman den 26

Jonas Berggren
Gunilla Almgren
Charlotte Kahn
Föreningens styrelse sammanträdde under verksamhetsåret 1 januari 31 december 2017 sju gånger: Den
24 februari, den 3 april (per capsulam). den 26 april 2017 (konstituerande), 14juni (per capsulam), den
21 september, den 19 oktober, och den 29 november.
Arbetsutskottet sammanträdde 6 gånger: Den 23 februari, 27 mars, 26 april, 23 maj,
21 september och 29 november. Valnämnden har engagerats inför såväl stämma som extrastämma för
uppkomna vakanser och nyval.
-

10. EKONOMISK REDOGÖRELSE
Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2017
165
21
92,0

2016
68
354
90,7

2015
125
-221
53,0

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2017
25
-19
96,1

2016
21
1 274
99,5

2015
19
-48
43,6

Koncernen
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Förändring av eget kapital
Koncernen
Beloppvidårets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämrna:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

tjtrikesliaiidelsf.

fria reserver

Årets resultat
Totalt

60000

60 000

1714951

222349

1997300

222 349

-222 349
13 350
13 350

0
13 350
2 010 650

1 937 300

Utrikeshatidelsf.
insats

Balatiserat
Kapital

Årets resultat

60 000

701 207

1142 760

1 903 967

1142 760

-1142 760
-25 682
-25 682

-25 682

60 000

1 843 967

Totalt

0
1 87$ 285

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 843 967
-25 682
1818285

1 818 285

Dotterbolag
Utrikeshandeisföreningens Service Aktiebolag, org. ni 556090-1596.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar med noter.
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Koncernens
Resultatrakning

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
ät. anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Not

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

165 152
1 000 364
1 165 516

68 088
1 000 052
1 068 140

0
-1145 018
-1 145 018
20 49$

-63 830
-1 271 439
-1 335 269
-267 129

Resultat efter finansiella poster

0
25
25
20 523

56
564
620
353

Resultat före skatt

20 523

353 867

Skatt på årets resultat
Övriga skatter
Årets resultat

0
-7 173
13 350

-131 518
0
222 349

581
415
996
867
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Not

2017-12-31

2016-12-3 1

0

1

0

1

1 622 451
1 622 451
1 622 451

1 622 451
1 622 451
1 622 452

TILLGÅNGAR
Än lä ggn in gs tillgå nga r
Materiella antäggningstilgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Fin ctnsiellft aiitäggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
I(ortfristigafordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassftochbank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

6
230
10
248

886
967
580
433

2 087
27$ 28$
0
280 975

303802
552 235

297918
578 $93

2 174 686

2201 345
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Not

201 7-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantötsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

60
1 937
13
2 010

000
300
350
650

60
1 714
222
1 997

000
951
349
300

25212
55 733
2 000
81 091
164036

3 364
0
100 681
100 000
204045

2174686

2201345
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

24 772
150000
174 772

21 434
150000
171 434

-193 286
-193 286

-131 625
-131 625

-1$ 514

39 809

Resultat efter finansiella poster

0
5
0
0
5
-18 509

623 971
460
610 001
37
1234469
1 274 278

Resultat före skatt

-18 509

1 274 278

Skatt
Övriga skatter
Årets resultat

0
-7 173
-25 682

-131 518
0
1 142 760

Moderbolagets
Restiltatraknrng
Verksamhetens intiikter
Medlernsavgifter
Bidrag

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader

Verksainhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Återbetalda aktieägartlllskott
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not
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Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Änlilggningstillgångar
Materiella anläggningstlltgångctr
Inventarier, verktyg och installationer

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

0

2

0

1

000
451
451
451

120 000
1 622 451
1 742 451
1 742 452

0

1

0

1

201 584
19
201 603

198 925
-84 791
114 134

9610
211 213

57380
171 515

1953664

1913967

120
1 622
1 742
1 742

Omsättningstillgångar
Vitrttlagei in in
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

Kitssa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2017-12-3 1

2016-12-3 1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Balanserat kapital
Utrikeshandeisföreningens insats
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-25 682
1 843 967
60 000
1 878 285

1142
701
60
1 903

760
207
000
967

146
733
000
500
379

0
0
0
10 000
10 000

1953664

1913967

55
2
17
75
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Ärsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Byte av redovisniiigspriucip
Bolaget har under året bytt redovisningsprincip frän BFNAR 20 16:10 Årsredovisning i mindre företag
(K2) till 1<3. Jämförelseposter har inte räknats om.

Intäktsredovisning
Medleinsavgfler

Medlemsavgifter omfattar inbetal ni ngar för medlemskap i den ideella föreningen. Medlernsavgifter
intäktsförs i det räkenskapsår den avser.
Bidrftg

Erhållna bidrag redovisas som intäkt när villkoren för bidraget har uppfyllts.

Finansiella instrument
A it dra Itingfristigti i’ärdepappersinneh a ‘
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Nyckeltalsctefinitioner
Nettoomsättni tig
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansornslutning.

Not 2 Långfristiga värdepappersinnehav
Moderbolaget
Namn

Bokfört
värde

Spiltan AF Investmentbolag
Spiltan Global Investmentbolag

811 225
811 226

värde
931 145
$76 238

1 622 451

1 807 383

Marknads
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.
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Revisionsberitte1se
Till fireningssflimrnan i SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING
Org.nr 802000-1 122

Rapport om årsredovisningen
Uttufltii (tell

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SVERIGES ALLMÄNNA
UTRIKESHANDELSFÖRENING rör räkenskapsåret 201 7.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
avseenden rättvisande bild av ffireningens finansiella ställning per den 2017-12-3 1 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen a rörenlig med
årsredovisningens övriga delar.
väsentliga

Vi tillstyrker därför att fhreningsstämman fastställer restutaträkningen och balansräkningen för röreningen.
Grtuidför t(tlat(tlldell
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar saint den föriroendevalda tevisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till röreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund rör våra
uttalanden.
Styrelsens tinsvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt
årsredcvisningslagen. Styrelsen ansvarar även rör den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att
upprätta en årsredovisn ing som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen rör bedömningen av röreningens rörmäga
att
fortsätta verksamheten, De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverk förmågan
att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera röreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Den atiktoriseratle re i’isorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Atiditing (ISA) och god revisionsed i Sverige.
N’! itt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, var sig dessa beror påoegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti rör att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fekiktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
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identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vate sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknir.gsåtga der bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra n 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsikt!iga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
-

skaffat mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som hat betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
-

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

—

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. 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 föreningens föt-måga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetst’aktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppma ksamheten på upptysningarria i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en föreniig inte
längre kan fortsätta verksamheten,
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredévisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
-

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, da”r ibland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identiflerat.
Den flfrtroendeva!da revisortis aiisar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild äV föreningens resultat och ställning.

Rapport om andia krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även titföt’t en revision av styrelsens förvaltning för
SVERIGES ALLMANNA UTRIKESHANDELSFORENING för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberätteisen och beviljar
styrelsens ldamötei- ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Gruiidflir titta/ancien

Vi har utfört revisioner enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktot’iserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav,
Vi anser at de t-eisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESNANDELSPÖRENING, Org.nr802000-I 122
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Styrelsens ansvar
Det äi styreisen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
och för förvaltningen.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innelattar )land annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens
organisation är utformai så att bokföringen, medeisförvaltningen och föreningens ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisoris (tnsi’ar

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 beiöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan f?iranleda
ersättningsskyld ighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ngen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
piofessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst
på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfret. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bedömningen
angående fortsatt drift.

Stockholm den lmars 2018

H ns Gusvsson
Auktoriserad revisor

Björn olrath
Av föreningsstämmanvald revisor
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Styrelsen och verkställande direktören fö Utrikeshandelsföreningens Service AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2017—01—01 —2017—12—31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsb erättelse
Verksamheten
Allmänt om verksanheten
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges Allmänna Utrikeshandeisförening, 80200-1 122.
föremålet för bolagets verksamhet är att avge service i form av informations-och kursverksamhet till
medlemmarna i Sveriges Allmänna Utrikeshandeisförening samt att informera gentemot citlandet.
För mera information om verksamheten år 201 7 hänvisas till moderföretagets styrelseberättelse.
företaget har sitt säte i Stockholm.
Flerårsöversikt (1kr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2017

2016

2015

2014/15

140
39

47
-310
41,7

107
-630
43,7

612
230

46,5

65,5

Förändring av eget kapital

Beloppvidårets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie—

Reserv—

Balanserat

Äicts

kapital

fond

resultat

resultat

100000

20000

403745

-310411

213334

-3 10 411

3 lO 411
39 032
39 032

0
39 032
252 366

100 000

20 000

93 334

Totalt

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att tilL fo fogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

93 334
39 032

132 366
disponeras så att
i ny räkning överföres

132 366
132 366

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Utrikeshandeisföreningens Service AB
Org.nr 556090-1596

Restiltaträkning

Rörelseintiikter, lagerförändringar m. ni.
Serviceavgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personal kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
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Not
1

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

140 380
$50 364
990 744

46 653
$50 054
$96 707

-951 732
0
-951 732
39 012

-1139
-63
-1 203
-306

814
83 1
645
938

Finansiella poster

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

20
0
20
39 032

-3 690
-3 473
-310 411

217

Resultat före skatt

39 032

-310 411

Årets resultat

39 032

-310 411

/2
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2017-12-31

20161231

6 886
0
230 948
10 580
248 414

2 183
4 180
264 713
0
271 076

294 192
294 192
542 606

240 539

Summa kassa och bank
Summa omsättningsti11gkngar
SUMMA TILLGÅNGAR

542 606

511 615

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsiittningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnadet och upptupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

240 539
511 615

Utrikeshandelsföreningens Service AB
Org.nr 556090-1596
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2017-12-31

2016-12-31

Bttnctet eget kctpitttl
Aktiekapital
Reservfond

100 000
20 000

100 000
20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

93 334
39 032
132 366

403 745
-310 411

Summa eget kapital

252 366

93 334
213 334

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

25 066
201 584
0
63 590

3
19$
5
90

290 240

298 281

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

542 606

511 615

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

364
925
991
001

4
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 20 16:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltaisdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringat.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansornsiutning.

r
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Undertecknade försäktar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämm er ni ed faktiska förhållanden.
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Allegretto

Revisionsberättelse

Revision

Till bolagsstämman i Utrikeshandeisföreningens Service AB
Org.nr 556090-1596

Rapport om årsredovisningen
Uttalan den
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Utrikeshandeisföreningens Service AB för räkenskapsåret
2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av litrikeshandelsföreningens Service ABs finansiella ställning per
den 2017-12-3 1 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag til Istyrker därför att bo tagsstämrnan fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundför uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (TSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till Utrikeshandelsföreningens Service AB 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 verkställttnde direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
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 som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, na 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorus ttnsvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 ISÅ och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
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Allegretto
Revision

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fe!, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnaiiden, 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 uttaia
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. 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 förmåga att fortsäta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fasta uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentiiga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukftiren och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna. och om årsredovisningen återger de undeliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt somger en rättvisande bild.

-

Jag måste- informera styrelsen om bland annat revisionens plaoerade omfattning och inriktning samt
tidpciiiktn för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däriblanä de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rappört om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning cör Utrikeshandeisföreningens Service AB för räkenskapsåret 2U1 7 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag iillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledaniöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grundför uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god me isionssed i Sverige. Mitt ansvat enligt detina beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i föi’hållande till Utrikeshandelsföreningens Service AB enligt
god reyisorssed 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 föt mina
uttalanden.
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Styrelsens och verkstälkuicle clirektörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande boJagets vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvat’lig 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 angelägenl3eter. 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 1 övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 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 medelsförvaltn ingen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Rei’isorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsft’ihet, 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 aktiebolagsiagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioiier av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolags lagen.
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.
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 fötvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utf&s 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 verksamhetenoch 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.
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Styrelsen för Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond får härmed avge åtsredovisning för
räkenskapsåret 2017—0 1—0 1 2017—12—31.
—

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål är att tillämpliga personet lämna stipendier för att bereda stipendiaterna tiliffihle att i
utlandet undersöka och studera uppgifter som faller inom Sveriges Allmänna Utrikeshandeisförenings
verksamhetsområde.
Stiftelsens styrelse består av samma personer som styrelsen i Sveriges Allmänna
Utrikeshandeisföreningen. Någon ersättning till styrelsen har inte utgått.
Enligt tidigare styrelsebeslut skall handläggningen av stipendieansökningarna ske gemensamt med ICCs
Svenska Nationalkornm itté och fonden för Exportutveckling.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
främjaizcle av ämtainålet
Stiftelsens styrelse beviljade under 2017 stipendier på sammanlagt 50 000 kr.
Väsentligcz Ii ändelser under räkenskapsåret
Stiftelsens förmögenhet ornptacerades från aktier till fonder i december 2016 varfo utdelningsintäkter
uteblev 2017.
Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2017
0
-36
98,9

2016
92
56
98,4

2015
57
54
99,9

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

0
0

92 021
92 021

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

-35 635
-35 635

-36 245
55 776

Resultat efter finansiella poster

-35 635

55 776

Resultat före skatt

-35 635

55 776

Årets resultat

-35 635

55 776

Res ultaträkning

Not
1

Stiftelsens intiikter
Utdelningar
Summa stiftelsens intlikter

2
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2017-12-31

2016-12-31

1 900 000

1 900 000

2 000

0

Kcissct och bank
Kassaoch bank

27480

12581$

Summa omsättningstillgångar

29 480

125 $18

1929480

202581$

Balausräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Fijiansiella anläggningstitigångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

3

Omsättningstitigångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Org.nr 802009-1002

Balansräkning

4 (7)

Not

2017-12-31

2016-12-31

1 766 060

1 766 060

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bttitdet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

4

fritt eget kap1tal
fritt eget kapital vid räkenskapsårets bötjan
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsirets slut
Summa eget kapital

141 933
1 907 993

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

4 145
17 342
21 487

4 000
28 190
32 190

1929480

2025818

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

177 568
-35 635

171
55
227
1 993

792
776
56$
62$
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Nyckeltaisdefin itioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudi ntäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter fmansiel la poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader. men före skatter.
Soliditet (¾)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomsi titning.

Not 2 Utdelning
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

0

0

0

0

0

0

0
0

92 021
92021

Utdelningar som härrör från koncernföretag

Utdelningar som ha rör från intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Utdelningar som ha ör från övriga företag som det finns ett
ägarintresse i
Utdelningar som härrör från övriga fl nansiel la
anläggningstillgångar

Not 3 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar
Antal
Bokfört
Marknads
Namn
andelar
värde
värde
Spiltan AF Investment
3 449
950 000
1 090 434
Spiltan Global lnvestment
8 791
950 000
1 026 134
1 900 000
2 116 568
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Not 4 Eget kapital

Belopp vid
räkenskapsårets böijan
Beviljade anslag
Årets resultat

Belopp vid
rilkenskapsårets slut

Bundet eget
kapital

Fritt eget
kapital

Totalt

1 766 060

227 562
-50 000
-35 635

1 993 628
-50 000
-35 635

1 766 060

141 933

1 907 993

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförplltelser
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser innevarande- eller föregående år.
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På styrelsens för Ehrenfr och Leta Owesens Stipendiefond vägnar:
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Revision
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond
Org.nr 802009-1008

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond för
räkenskapsåret 201 5-07-01 2016-12-31.
-

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2016-12-3 1 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att styrelsen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för stiftelsen.

Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den attktoriserade revisorns ansvar samt Den icke Jc’.’alificerade revvisorns ansvar.
Vi är oberoende i ffirhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som iote innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen föi bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den tipplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller någriu väsentliga felaktIgheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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.
Fekiktigheter kan uppstå på grund av oegentlighetcr eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användre fattar med grund i
årsredovisningen.

SttteIsen Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond, Org.nr 802009-1008
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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, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grund for mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utetämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

-

skaffar mig oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår 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
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

-

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. 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 katt leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, mod ifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisiorisbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsättaverksamheten.

-

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukture och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplvsningarna. och om årsredcvisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.
-

Jag mäste informera styrelseh om bland annat revisiönens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste ockSå informera ömbetydekefulla iakttagelser under revisionen,däribland
dbetydande bristet i den interna kontrollen som jag idendfierat.
Den icke kvalificerade revisorns crnsvar

har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisniiwen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslägen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning.

Jag

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond för räkenskapsåret 2015-07-01 2016-12-31,
-

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelsiagen,
stiftelseförordnandet el ler årsreovisnings lagen.
Stft&sen Ehrenfr. och cola Owesens Stipendiefond, Orgtir 802009-1008
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Grundför uttalande
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 stiftelsen 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 fö; vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligf stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Re4sorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 1 något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersätiningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entiedigande, eller på något
annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningsiagen.
Rimlig säkerhet ät 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
ersättn ingsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt od revisionssed i Sverige använder vi urofessione lit omdöme och har
en professionellt skeptisk inställniig under hela revisonen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gra’mskniingsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väent1ighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande.
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