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Styrelsens berättelse
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 avtaispart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande Business
Sweden. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det
högsta styrande organet.
Utrikeshandelsföreningen stöder utlandshandelskamrarna samt Svenskt Näringslivs verksamhet inom det
handelspolitiska området.
Liksom tidigare år har Utrikeshandeisföreningens 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 i
syfte att i än högre grad kunna hjälpa företagen i 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 i Sverige investerande företag ökar kontinuerligt och marknadsandelarna
på Sveriges huvudmatknader ökar.
-

-

-

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

-

-

3.

HUVUDMANNASKAPET FÖR BUSINESS SWEDEN

2016 var det fyrtiofemte året som staten och föreningen varit huvudmän och avtalsparter för Business Sweden. 1 och
med att Business Sweden är en till hälften privat och till hälften statlig organisation för det centrala export- och
investeringsftämjandet är det viktigt att hela näringslivets synpunkter och önskemål om dess utformning
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representativt och effektivt kan hävdas i samarbetet med staten. Denna roll fyller Utrikeshandelsföreningen. Genom
att medlemsbetsen 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 2016 tagit fram en ägarpolicy för Business Sweden som har framförts 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
Utrikeshandelsföreningen utser hälften av Business Swedens styrelseledamöter, säkerställs näringslivets inflytande
även på denna nivå. Under verksamhetsåret har föreningens styrelse haft ett särskilt möte 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 paris- 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 styrelsemedlemmar i Business
Sweden som väljs till styrelsens ordförande. Följande personer har från och med halvårsskiftet 2016 representerat
Utrikeshandetsföreningen i Business Swedens styrelse:
Maud Spencer, Svalson AB (sedan 2010)
Signhild Arnegård Hansen, Svenska Lantchips AB (sedan 2013)
Jonas Wiström, ÅF AB (sedan 2014)
Åke Svensson, Teknikföretagen (sedan 2015)
Sofie Lindblom, Spotify (sedan 2016)
1 representantskapet representerades föreningen under verksamhetsåret av:
Ulf Pehrsson, Ericsson
Jennie Cato, Teknikföretagen
Eva Häussling, Utrikeshandelsföreningens
Göran Norén, Svenskt Näringsliv
Av Utrikeshandelsföreningen utsedd förtroenderevisor i Business Sweden har varit Katarina Hedström Klarin, LRF,
med Jonas Berggren, Svenskt Näringsliv som suppleant.
Av föreningen och staten gemensamt utsedd revisor i Business Sweden har varit auktoriserade revisorn Sten
Håkansson med Victor Brusewitz som suppleant.

5.

ALLMÄNT POLICYARBETE

Under de senaste åren har dialogen med staten om handelsfrämj ande intensifierats och särskilda policymöten har
hållits två gånger under 2016 förutom de löpande kontakterna. Sådana möten har hållits med statssekreterare Oscar
Stenström och dennes medarbetare.
Regeringen har under 2015 tagit fram en 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.
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6.

ÖVRIGT

Föreningen har tecknat ett samarbetsavtal med Svenskt Näringsliv Service AB om utförande av administrativa
sysslor och sedan den 1januari 2016 ombesörjer Svenskt Näringsliv kanslifunktionen för Föreningen.
föreningens engagemang i Taiwan efter Exportrådets övertagande av föreningens handelskontor SITRO är
begränsat till samarbetsavtalet med Chinese International Economic Cooperation Association i Swedish Chinese
Joint Business Council, som har ett möte varje år, omväxlande i Taipei och Stockholm. Ulf Pehrsson, Ericsson samt
ordförande i Utrikeshandeisföreningen har efterträtt Mats Olsson som ordförande och Ingvar Krook är vice
ordförande. Båda ledde den svenska delegationen till årets möte i Taiwan i september. Vid mötet diskuterades bl a
energiförsörjning för ‘smart cities’, framtidens telenät som 5-G och samarbetsmöjligheter inom dessa områden.
Till alla styrelsemötena under året har Business Swedens verkställande direktör och andra ur ledningsgruppen
inbjudits för att informera om verksamheten.
Verkställande ledamoten deltog i november 2016 i en delegationsresa i samband med att statsrådet Mikael Damberg
invigde ambassaden i Manila. 1 samband med denna resa träffade verkställande ledamoten även organisationerna för
handels- och investeringsfrämjande i Manila och i Hongkong samt även den Svenska Handelskammaren, Business
Sweden kontoret och generalkonsulatet i Hongkong.
Föreningen har under 2016 börjat med att arrangera seminarier kring utrikeshandel. Först ut var ett
frukostseminarium om Brexit och utrikeshandel i maj, följd av ett seminarium i oktober med El Salvadors
utrikesminister “Doing business with El Salvador” samt ett frukostseminarium om utrikeshandel och immateriella
tillgångar tillsammans med PRV med fokus på Indien i november.
-

7.

STIFTELSEN STIPENDIEFONDEN FÖR SVENSK UTLANDSUNGDOM

Stiftelsen stipendiefonden för svensk utlandsungdom bildades 1937 genom donationer i samband med föreningens
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.
Marknadsvärdet av fondens tillgångar uppgick den 31 december 2016 till ca 280 MSEK. För läsåret 2016 utdelades
stipendier om ca 5 MSEK fördelade på ett drygt hundratal stipendiater. Flertalet studerar vid Sigtunaskolan,
Grännaskolan och Lundsberg. Ett fåtal stipendier har utdelats för sommarkurser.
Stipendiefondens styrelse utses av Utrikeshandelsföreningen. Ordförande har varit direktör Sven Wallgren, som
avled under året, vice ordförande Karin Ehnbom-Palmquist och verkställande ledamot Ingvar Krook. Sekreterare har
varit Monica Trollsås och Maud Jansson.

8.

STIFTELSEN EHRENFRID OCH LOLA OWESENS STIPENDIEFOND

Owesenska stipendiefonden har enligt sina stadgar till uppgift att bereda stipendiater tillfälle att i utlandet
undersöka och studera sådana uppgifter som falla inom Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförenings
verksamhetsområden. Styrelsen beslutade under verksamhetsåret att anslå 40.000 SEK till stipendier. Utdelandet
av stipendier sker numera gemensamt med Fonden för Exportutveckling och Internationella handelskammarens
svenska nationalkommitt.
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9.

UTRIKESHANDELSFÖRENINGENS MEDLEMMAR, STÄMMA,
STYRELSE, EKONOMI M M

Föreningen hade 184 medlemmar den 31 december 2016.
Föreningens ordinarie stämma ägde rum den 25 april 2016. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 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 2016 31 december 2016 skulle utgöra 100 procent av den stadgeenliga avgiften till
Utrikeshandeisföreningen, varvid avgift och kostnadsersättning fördelas i proportionerna 15:85.
-

Efter den ordinarie stämman den 25 april 2016 har följande styrelse fungerat, av vilken 8 ledamöter utsetts direkt av
stämman och 11 ledamöter av de väljande organisationerna.
Ordförande
Ulf Pehrsson (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)
Eva Karlsson, Herrljunga Emballage AB
Simon Kuru fram till 31 augusti, sedan den 1 september Daniel Wiberg (Utsedd av Företagarna)
Ulf Lindberg (Utsedd av Almega)
Christina Furustam fram till 31 augusti, sedan den 1 september Anders Holmestig
(Utsedd av Lantbrukarnas Riksförbund)
Jan-Eric Sundgren fram till 30 oktober, sedan 1 november Andreas Svenungsson
(adjungerad) AB Volvo
Peter Weiss, Weiss Invest & Consulting AB
Christina Lindenius (Utsedd av Svensk försäkring) Magnus Lundin (Utsedd av SISP Swedish
Incubators & Science Parks) Anders Ekdahl (Utsedd av SINF Svensk Industriförening) Karin
Johansson (Utsedd av Svensk Handel)
Revisorer under verksamhetsåret 2016 har varit:
Auktoriserad revisor Hans Gustavsson, Allegretto och Bo Landin som förtroenderevisor och Björn Wolrath som
suppleant.
Som arbetsutskott har under verksamhetsåret fungerat:
Ulf Pehrsson, ordförande
Jennie Cato
Göran Norén, vice ordförande
Anders Danielson
Eva Häussling, verkställande ledamot
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Den i § 7 av föreningens stadgar omnämnda valnämnden fick efter val vid den ordinarie stämman den 25 april 2016
följande sammansättning:
Jonas Berggren
Gunilla Almgren
Charlotte Kahn
Föreningens styrelse sammanträdde under verksamhetsåret 1januari-31 december 2016 sju gånger: Den 25januari,
den 8 mars, den 25 april 2016 (konstituerande), 15juni (per capsulam), den 1 september, den 26 oktober (per
capsulam), och den 24 november. Arbetsutskottet sammanträdde åtta gånger: Den 18 januari, 8 mars, 6 april, 25
april, 1 september, 12 oktober, 24 november och 20 december. Valnämnden sammanträdde via telefon och internet
fyra gånger under verksamhetsåret.

10.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

flerårsöversikt (Tkr)

2016

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2015

21

19

1 274

-48

99,5

43,6

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

701 207
1142 760

1 843 967
disponeras så att
i ny räkning överföres

1 $43 967

1 843 967
Dotterbolag
Utrikeshandelsföreningens Service Aktiebolag
Företagets resultat och stälLning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

Rörelseintikter, lagerförändringar m. m.
Nettoornsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

6 (9)

Not

201 6-01-01
-2016-12-31

2015-07-01
-2015-12-31
(6 mån)

21 434
150 000
171 434

1$ 750
75 000
93 750

-13 1 625
0
-131 625
39 809

-56
-100
-156
-63

872
000
$72
122

Finansiella poster
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Äterbetalda aktieägartillskott
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

623 971
460
610 001
37
1 234 469
1 274 278

14 $37
1
0
-37
14 801
-48 321

Resultat före skatt

1 274 278

-4$ 321

Skatter
Skatt på årets resuLtat
Årets resultat

-131 518
1142 760

0
-48 321

SVERIGES ALLMÄNNA
UTRI KESI-IANDELSFÖRENING
Org.nr 802000-1122

Balansräkning

7 (9)

2016-12-31

2015-1 2-31

1

1
1

Andelar i konccrnbola2
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

120 000
1 622 45 1
1 742 451

610 001
565 060
1175 061

Summa anhiggningstillgångar

1 742 452

1175 062

1
j

1
1

198 925

0

0
-84 79 1
114 134

500 000
58 600
558 600

57 380
57 380
171 515

13 856
13 856
572 457

1 913 967

1 747 519

Not

TILLGÅNGAR
Anhiiggningstillgångar
illcitetielk, anläggitiiigstillgåitgar

Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
finansiella cuiläggningstillgångar

Omsättni ngstlllgångar
J’aru lager ni. in.
Plaketter (43 st)
Summa varulager
Kortfristiga fortringar

Fordringar hos koncemföretag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balans räkning

8(9)

2016-12-31

201 5-12-31

60 000
60 000

60 000
60 000

fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

701 207
1142 760
1 $43 967

749 528
-48 321
701 207

Summa eget kapital

1 903 967

761 207

0
10 000
10 000

876 313
109 999
986 312

1 913 967

1747519

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Buntlet eget kuflital
Utrikeshandelsföreninens fond
Summa bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till konceniföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intikter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Årsredovisningen har upprättats för kalenderåret 2016-01-01 till 2016-12-31, medan föregående räkenskapsår
var förkortat 2015-07-01 till 2015-12-3 1, vilket kan innebära bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåren.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 2 Förändring av eget kapital
Förenings
fond

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående

60 000

års resultat:

Balanserat

Stockholm den

60 000

resultat

749 528

-48 321

761 207

-48 321

48 321

0

1142 760

1 142 760

1 142 760

1 903 967

Jörn Wolrath

701 207

2c1 7

Ulf Pe/s son
Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats

Totalt

resultat

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Årets

Eva Häussling

“‘i

ans Gus vsson
Auktoriserad revisor

1 (3)
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identifierar och bedömer jag riskerna ffir väsentLiga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utfbr granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåLsenliga flit 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 utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

-

skaffar mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som hat 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 kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen ifista uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom 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
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

-

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningama, och om årsredovisningen 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, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den icke kvalificerade revisorns ansvar
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 av föreningens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fårfattningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Sveriges Allmänna Utrikeshandelsflirening för räkenskapsåret 2016
Vi tillstyrker att fiireningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

i
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
Sverige
i
revisorssed
god
enligt
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen
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och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
flr våra
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ffir flirvaltningen.

Revisorns ansvar

att
Vårt mål beträffande revisionen av flirvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är
ot i
styrelseledam
någon
om
bedöma
kunna
inhämta revisionsbevis ftr att med en rimlig grad av säkerhet
kan
som
försummelse
någon
till
något väsentligt avseende ffiretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
fl5ranleda ersättningsskyldighet mot fl5reningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti flir att en revision som utfl3rs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller flirsummelser som kan ffiranleda
ersättningsskyldighet mot flireningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
n
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under heta revisionen. Granskninge
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema. Vilka tillkommande
den
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisoms professionella bedömning och
fokuserar
vi
att
innebär
Det
väsentlighet.
och
risk
andre valda revisoms bedömningar med utgångspunkt i
där
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
prövar
och
igenom
går
Vi
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 16 mars 2017

<%

H4ns Gustvsson
Åuktoriserad revisor

L L/

Bjöin Wolrath
Av föreningsstämman vald revisor
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Sammanställd Balans- och Resultaträkning
för
SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING

Räkenskapsåret
2016-01-01

-

2016-12-3 1

SAMMANSTÄLLD BALANS OCH RESULTATRÄKNING
SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING
Belopp i kronor
2016-01-01

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter

2016-12-31

2015-07-01
2015-12-31

6$ 08$
1 000 052
1 068 140

125 300
74$ 841
874 141

Kostnader
Personalkostnader

Allmänna omkostnader

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Utdelningpåaktier
Övriga finansiella intäkter och kostnader

Resultat före skatt
Skatt

ÅRETS RESULTAT

-63 $30

-551 175

-1 271 439
-1335269

-547 897
-1099072

-267 129

-224 931

56581
564 415
620996

14837
-10 706
4131

353 $67

-220 800

-131 518

0

222 349

-220 800

SAMMANSTÄLLD BALANS OCH RESULTATRÄKNING
SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING
Belopp i kronor
2016-12-31

2015-12-31

1

1

1 622 451
1 622 452

1 055 061
1 055 062

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Plaketter 43 st
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar

2 087
1
278 887
0
280 975

41 291

1
686 728
609 609
1 337 629

KassaochBank

297918

953886

SUMMA TILLGÅNGAR

2201345

3346577

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

60
1 714
222
1 997

60
1 935
-220
1 774

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier

Andra långfristiga värdepapperinnehav
Summa anläggningstillgångar

Skulder
Leverantörsskulder
Skuld till Stipendiefonden för Sv Utlandsungdom
Övrigaskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsforbindelser

000
951
349
300

000
752
800
952

3 364
0
100681
100 000
204 045

106 003
1121 364
115363
228 895
1 571 625

2201345

3346577

0

0

Årsredovisning
för

Utrikeshandeisföreningen Serviceaktiebolag
556090-1596

Räkenskapsåret

2016—01—01 —2016—12—31
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Styrelsen och verkställande direktören för Utrikeshandeisföreningen Serviceaktiebolag fär härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2016—01—01 2016—12—31
—

Ärsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

förvaltningsberättelse
Verksamheten
A tlinänt

om

i’erksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sveriges Allmänna Utrikeshandeisförening, 80200-1122.
Föremålet för bolagets verksamhet är att avge service i form av informations-och kursverksamhet till
medlemmarna i Sveriges Allmänna Utrikeshandeisförening samt att informera gentemot utlandet.
Bolaget hade föregående år ett förkortat räkenskapsår 20 15-07-01 till 2015-12-31 i syfte att få kalenderår
som räkenskapsår.
För mera information om verksamheten år 2016 hänvisas till moderföretagets styrelseberättelse.
Flerårsöversikt (TSEK)

2016

2015

2014/15

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

47
-310
41,7

107
-630
43,7

612
230
65,5

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

disponeras så att
i ny räkning överföres

403 745
-310 411
93 334

93 334
93 334

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balausräkning med
til läggsupplysningar.

Utrikeshandeisföreningen Scrviceaktiebolag
Org.nr 556090-1596
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Not
1

Resultaträkning

Rörc1scintikter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättnin
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar

m.m.

Rörelsekostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

2

2016-01-01
-2016-12-31

2015-07-01
-2015-12-31
(6 mån)

46 653
850 054

106 519
753 $38

896 707

860 387

-1139
-63
-; 203
-306

814
831
645
93$

-491
-53t
-1 022
-161

023
173
196
809

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

217
-3 690
-3 473
-310411

105
-10 775
-10 670
-172 479

Resultat före skatt

-310 411

-172 479

Årctsresultat

-310411

-172479

Utrikeshandelsfi5reningen Sereiceaktiebolag
Org.nr 556090-1596
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Not

20 t6-1 2-31

2015-1 2-31

TILLGÅNGAR
Ornsattningstillgilngar
Kortfristiga Jorcbingar

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Fönitbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2 183
4 1 $0
264 713
0
271 076

41
923
80
609
1 655

29t
543
898
607
339

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

240 539

940 030

240 539
511 615

940 030
2 595 369

SUMMA TILLGÅNGAR

511 615

2595369

Utrikeshandelsfi5reninen Serviceaktiebolag
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Org.nr 556090-1596

Balansräkning

Not

2016-1 2-31

2015-12-31

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

EGET KAPiTAL OCH SKULDER
Eget kapital

3

Buitctet eget kapital

Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

403
-310
93
213

745
411
334
334

1186 224
-172 479

1 013 745
1133 745

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till konceniföretag
Skulder till Stipendiefoncien för Svensk
Utlandsungctom
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

0
5 991
90 001
298 281

1121
115
118
1 461

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

511615

2595369

3364
198 925

106 003
0
364
363
894
624

Utrikeshandelst’öreningen Serviceaktieholag
Org.nr 556090-1596
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No ter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd ( BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre ffiretag.
Nyckeltaisdefinitioner
Nettoomsättning
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
balansornsiutning.

Not 2 Medelantalet anställda
2016-01-01
-2016-12-31
Medelantalet anställda

2015-07-01
-2015-12-31

0

Slutlön för januari 2016 för tidigare VD Ingvar Krook. från 2016 tar istället Svenskt Näringsliv över
administrationen och fakturerar management fees.

Not 3 Förändring at’ eget kapital

Bctopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämrna:
Återbetalning
aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Ärets

kapital

fond

resultat

resultat

100 000

20000

1186224

-172 479

1133 745

-172 479

172 479

0

-310411
-310411

-610 000
-310 411
213334

-610 000
100000

20000

403745

Totalt

Utrikeshandetsff5reningen Serviceaktieholag
Org.nr 556090-1596
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god reclovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.

4a4o

Ulf
Ordförande

Eva Häussling
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats “ m-”

/)

Hans Gus;tvsson
Auktorisrad revisor

o1}
Göran Norén
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman 1 Utrikeshandeisföreningens Service AB
Org.nr 556090-1596

Rapport om årsredovisningen
Uttalande;;
Jag har utfl5rt en revision av årsredovisningen flir Utrikeshandelsfireningens Service AB fZr år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningstagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Utrikeshandelsföreningens Service ABs finansiella ställning
per den 2016-12-31 och av dess finansiella resultat flit året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är ftren1ig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därffir att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundför uttalande
Jag har utflirt 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 Utrikeshandelsffireningens 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 fl5r mina
uttalanden.

Styrelsens ocit verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret flir att årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även ffir den interna kontroll som de bedömer är nödvändig fl5r 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 flir bedömningen
av bolagets f&måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om fl5rhållanden som
kan påverka flirmågan 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.

Revisorns ansvar
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 f& att en revision som utflirs 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan flirväntas 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:
identifierar och bedömer jag riskerna flir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fet, utformar och utflir granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa

-
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risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund mr 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, avsikttiga utetämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en mrståetse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse mr min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte mr 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. 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 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, 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, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen 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, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport 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 mr Utrikeshandelsföreningens Service AB för räkenskapsåret 2016 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i ffirvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalande
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 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.
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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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storLeken av bolagets
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsflirvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i 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
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
ersäftningsskyldighet 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.
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 aktiebolagsiagen.

StocIJ1olm,Øeh 16mars 2017
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Hns Gust4sson
Auktoriserad revisor
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Styrelsen t& Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond. med säte i Stockholm, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01 2016—12—31.
—

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål är att till lämpliga personer lämna stipendier för att bereda stipendiaterna til1flle att
i utlandet undersöka och studera uppgifter som faller inom Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförenings
verksamhetsområde.
Stiftelsens styrelse består av samma personer som styrelsen i Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsföreningen. Någon ersättning till styrelsen har inte utgått.
Stiftelsens styrelse beviljade under 2016 stipendier på sammanlagt 40 000 kr.
Enligt tidigare styrelsebeslut skall handläggningen av stipendieansökningarna ske gemensamt med ICCs
Svenska Nationalkommitté och fonden för Exportutveckling,
Fondens tiLlgångar har under perioden fram till december 2016 varit placerade i aktier. Efter ett
styrelsebeslut som har tagits den 24 november 2016 såldes aktierna och ett kapital på totalt 1 900 000 kr
placerades i Spiltan Fonderna.
Värdet av stiftelsens ffirmögenhet den 31 december var 1 993 628 kr (f.å 1 926 765 kr) eni nedan:
2016-12-31
Eget kapital till bokfhrt värde:
Skillnad mellan bokfört värde och
marknadsvärde på värdepapper
Eget kapital till marknadsvärde

2015-06-30

1 993 628

582 471

0
1 993 628

1 344 294
1 926 765
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201 5-07-01
-2016-12-31

201 4-07-01
-2015-06-30

92 021

57 008

-36 245

-3 300

Förvaltningsresultat

55 776

53 708

Resultat före skatt
Årets resultat

55 776
55 776

53 708
53 708

Rest;1tatrikning

Stiftelsens intiikter
Resultat från värdepapper och fordringar som är
antäggningstillgångar
Stiftelsens kostnader
förvaltningskostnader

Not
1
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Not

2016-12-31

2015-06-30

1 900 000

365 232

12581$

257689

2025818

622 921

TILLGÅNGAR
A ii ta ggningstillgångar
Fin ansielta antäggizingstillgångar
Långfristiga viirdepappersinnehav
Omsiittningstillgångar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
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20161 2-31

2015-06-30

1 766 060
227 568
1 993 628

370 679
251 792
622 471

4 000
0
28 190
32 190

40 450
-40 000
0
450

2025818

622 921

Stallda siikerheter

Inga

Inga

Aiisvarsförbindelscr

Inga

inga

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga sktilder
Skuld Utrikeshandeisför Service AB
Avgår beviljade anslag
Upplupna kostnader och förutbetaicia intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUI’vIMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och virderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas in flyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oRrändrade jämfört med ffiregående år,
Räkenskapsåret är förlängt 2015-07-01
registreringsbevis.

-

2016-12-3 1 i syfte att få kalenderår i enlighet med stiftelsens

Intäktsredovisning
Resultat från värdcpapper och fordringar

som är

antäggningstillgångar

2016-12-31

2015-06-30

Utdelning på aktier
Ränteintäkter

92 021
0

56 997
11

Totalt

92021

57008

Bidrag
Bevitjade bidrag redovisas direkt mot eget kapital. Bidragen skutdförs vid beslutstillffitlet. Stiftelsens
styrelse beviljade under 2016 stipendier på sammanlagt 40000kr.

Not 2 Andra långfristiga värclepappersinnehav
2016-12-31

2015-06-30
365 232

Ingående anskaffningsvärden aktieinnehav
Inköp Spiltan aktiefonder
Försäljningar aktieinnehav
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

365
1 900
-365
1 900

232
000
232
000

365 232

Utgående redovisat värde

1 900 000

365 232
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Not 3 Eget kapital i stiftelse
Stiftelsekapital

Beviljade
anslag

Övr fritt
eget kapital

Summa
kapital

370 679

40 000

211 792

622 471

Belopp vict årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Lämnade anslag
Realisationsvinst

1 395 381

Belopp ‘id årets utgång

1 766 060

-40 000

0

55 776
-40 000

-40
55
-40
1 395

227 568

1 993 628

000
776
000
381
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På styrelsens för Ehrenfr och Lola Owesens Stipendiefond vägnar:

Stockholm

Ulf P hisson
Ordförande

Ea iPnissling

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats

Bj

n Wolrath

ans Guavsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen fhrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond
Org.nr 802009-1008

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utffirt en revision av årsredovisningen fbr Stiftelsen Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond ffir
räkenskapsåret 2015-07-01 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 fl5renlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därfl5r att styrelsen fastställer resultaträkningen och balansräkningen ffir stiftelsen.

Grundför uttalanden
Vi har utfl5rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke kvalificerade revvisorns ansvar.
Vi är oberoende i fl5rhållande 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 ffir våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fir att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även flir den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig flir 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 flir bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om f?5rhållanden som kan påverka flirmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att titft5ra revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt 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. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utfrs 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattat med grund i
årsredovisningen.
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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 riskema fl5r väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utflir granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund flr mina
uttalanden. Risken flir 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 utelämnanden, 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 flir 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 kan leda till betydande tvivel om stiftelsens fl5rmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen filsta
uppmärksamheten på upplysningarna 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 flir revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller flirhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
-

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen 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 fbr den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den icke kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utfl5ra 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 av föreningens resultat och
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning fl5r
Stiftelsen Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond ft5r räkenskapsåret 2015-07-01 2016-12-3 1.
-

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftetselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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Grund för 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 för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för fZ5rvaltningen enligt stiftelsetagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns 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 i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller på något
annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskiingen 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.

Stockholm den 16 mars 2017

Han Gustavsson
Auktoriserad revisor

3jör’Wolrath
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