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Styrelsens berättelse

Styrelsen för Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2018—01—01 — 2018—12—31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

1. UTRIKESHANDELSFÖRENINGENS VISION OCH HUVUDUPPGIFTER

Sveriges välstånd och tillväxt är i ökande utsträckning beroende av svenska företags förmåga att
konkurrera på en alltmer konkurrensutsatt global marknad samt att Sverige är en attraktiv plats för
företag att investera i. 1 grunden ligger företagens innovationsförmåga och att kunna omsätta denna i
konkurrenskraftiga varor och tjänster samt ett näringsklimat (regelverk, skatter, infrastruktur,
kompetensförsörjning, öppenhet mot omvärlden etc.) som underlättar, understödjer och faciliterar
samverkan och innovation. 1 dagens allt mer internationaliserade innovationssystem med globala
värdekedjor, delade teknikplattformar och allt snabbare utveckling framstår allt tydligare synergier
mellan investerings- och exportfrämj ande.

Utrikeshandelsföreningens vision är att Sverige ska ha ett förstklassigt handels- och
investeringsfrämjande. Utrikeshandelsföreningen viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade
näringslivets talesman i handels- och investeringsfrämjandefrågor, 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 de svenska handelskamrarna utomlands samt Svenskt Näringslivs
verksamhet inom det handelspolitiska området.

Liksom tidigare år har Utrikeshandelsföreningens Service AB fungerat som föreningens
serviceaktiebolag.

2. UTRIKESHANDELSFÖRENINGENS MÅL

Svenskt handelsfrämj ande är i många avseenden väl utvecklat och effektivt. Det finns dock 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 och
finansiering 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 handelsfrämj ande, etc.

Föreningens mål 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 exportmarknader 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.
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3. HUVUDMANNASKAPET FÖR BUSINESS SWEDEN

2018 var det fyrtiosjätte året som staten och föreningen varit huvudmän och avtaisparter 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 representativt och effektivt kan hävdas i samarbetet med staten. Denna roll fyller
Utrikeshandelsföreningen. Genom att 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 2018 bekräftat sin ägarpolicy för Business Sweden och framfört denna till Business Swedens
styrelse 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 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 styrelsemedlemmar 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 2011)
Jonas Wiström, Ratos AB (sedan 2014), även vice ordförande i styrelsen
Åke Svensson, (sedan 2015)
Sofie Lindblom, ideation360 (sedan 2016)
Eva Häussling, Utrikeshandeisföreningen (sedan 2017)

1 representantskapet representerades föreningen under verksamhetsåret av:

Ulf Pehrsson, Ericsson
Göran Norén, Svenskt Näringsliv
Jennie Cato, Teknikföretagen
Daniel Wiberg, Företagarna
Eva Häussling, Utrikeshandelsföreningen
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Av Utrikeshandelsföreningen utsedd flirtroenderevisor 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.

5. ALLMÄNT POLICYARBETE

Under de senaste åren har dialogen med staten om handelsfrämjande intensifierats och särskilda
avstämningar med UD-FR har hållits två gånger under 2018 förutom de löpande kontakterna.

Regeringen hade under 2015 tagit fram en exportstrategi för Sverige. Statssekreterare Oscar Stenström
och utrikesråd Teppo Tauriainen har under 201$ haft dialogmöten med näringslivet för att diskutera
genomförandet av strategin, i vilka föreningen deltagit och framfört näringslivets samlade synpunkter.

Ett s k Hagamöte hölls den 7 februari 201$ mellan Utrikeshandelsföreningen (Ulf Pehrsson, Göran
Norén, Daniel Wiberg, Jennie Cato och Eva Häussling) och statssekreterare Oscar Stenström, utrikesråd
Teppo Tauriainen, Torsten Ericsson, Pia Roed och Sofia Granqvist från UD där bl.a. frågan om en
gemensam ägarpolicy för Business Sweden togs upp.

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.

Till tre styrelsemöten under året har Business Swedens verkställande direktör och andra ur
ledningsgruppen inbjudits för att informera om verksamheten.

Efter en stadgeändring som avsåg systemet för medlemsavgifterna har systemet förenklats och börjat
gälla från och med 2018.

Föreningen har under 2018 arrangerat ett seminarium tillsammans med Swedac och SJS, Swedish
Standards Institute, om hur företagen kan öka sin export genom ackreditering och standardisering.

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.

För 201$ beviljades stipendier om fem MSEK fördelade på ett drygt hundratal stipendiater.

Stipendiefondens styrelse utses av Utrikeshandelsföreningen. Ordförande har varit Karin
Ehnbom-Palmquist. Sekreterare har varit Maud Jansson och Ulrika Torberger.
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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 undersöka och studera sådana uppgifter som falla inom Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsförenings verksamhetsområden”. Styrelsen beslutade under verksamhetsåret att anslå 60
000 SEK till stipendier. Utdelandet av stipendier sker numera gemensamt med Fonden för
Exportutveckl ing och Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté.

9. UTRIKESHANDELSFÖRENINGENS MEDLEMMAR, STÄMMA, STYRELSE, EKONOMI
MM

Föreningen hade 144 medlemmar den 31 december 201$.

Föreningens ordinarie stämma och årsmöte ägde rum den 27 mars 201$. Ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret beviljades styrelsen och verkställande ledamoten. Stämman godkände styrelsens
rekommendation att summan av årets avgifter till Utrikeshandelsföreningen och kostnadsersättning till
Utrikeshandelsföreningens Service AB för perioden 1januari 201$ -31 december 201$ skulle utgöra 100
procent av den stadgeenliga avgiften till Utrikeshandetsföreningen, varvid avgift och kostnadsersättning
fördelas i proportionerna 15:85.

Under årsmötet visades delar av filmen “The Riddie of Sweden”, en marknadsföringsfilm om Sverige
från 1963 om svensk export. Filmen regisserades av Gösta Werner på uppdrag av dåvarande
Exportföreningen, nuvarande Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Gästtalare Niklas Nordström,
Ordförande, Business Sweden och Ordförande i Kommunstyrelsen Luleå höll ett anförande om Sveriges
handels- och investeringsfrämjande.

Efter den ordinarie stämman den 27 mars 201$ har följande styrelse fungerat, av vilken 10 ledamöter
utsetts direkt av stämman och 10 ledamöter av de väljande organisationerna.

Ordförande
Ulf Pehrsson (Ericsson)

Vice ordförande
Göran Norén (Utsedd av Svenskt Näringsliv)

Verkställande 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)
David Mothander fram till 26 november, sedan Magnus Höij (Utsedd av Almega)
Anders Holmestig (Utsedd av Lantbrukarnas Riksförbund)
Ira Thilén, AB Volvo
Peter Weiss, Weiss Invest & Consulting AB
Magnus Lundin (Utsedd av SISP Swedish Incubators & Science Parks)
Joakim Norlén (Utsedd av SINF Svensk Industriförening)
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Mats Hedenström (Utsedd av Svensk Handel)
Adam Brånby, Ekstigen AB
Eleonor Dahilöw, Carls-Bergh Pharma AB
Mattias Bergman, Bil Sweden

Revisorer under verksamhetsåret 201$ har varit:

Auktoriserad revisor Hans Gustavsson, Allegretto och Björn Wolrath som flirtroenderevisor och Katarina
Eriksson som förtroenderevisorsuppleant.

Som arbetsutskott har under verksamhetsåret fungerat:

Ulf Pehrsson, ordförande
Jennie Cato
Göran Norén, vice ordförande
Daniel Wiberg
Eva Häussling, verkställande ledamot

Den i § 7 av föreningens stadgar omnämnda valnämnden fick efter val vid den ordinarie stämman den
27 mars 2018 följande sammansättning:

Jonas Berggren
Gunilla Almgren
Charlotte Kahn

Föreningens styrelse sammanträdde under verksamhetsåret 1januari - 31 december 201$ fem gånger:
Den 23 februari, den 27 mars (konstituerande), den 21 september, den 19 oktober och den 29 november.
Arbetsutskottet sammanträdde 4 gånger: Den 23 februari, 27 mars,
30 augusti och 29 november. Valnämnden har engagerats inför stämma för uppkomna vakanser och
nyval.

En styrelseutvärdering som har genomförts under året har visat att styrelsen är mycket nöjd med
föreningens arbete. Det beslutades bl.a. att från och med 2019 införa ett mer omfattande strategimöte per
år.

Verkställande ledamoten deltog i UD:s handelsfrämjardagar i november och presenterade föreningen och
dess arbete.

Sedan mars 2018 förfogar föreningen även över ett utgivningsbevis från myndigheten för press, radio
ochW.

10. EKONOMISK REDOGÖRELSE

Flerrsöversikt (Tkr)

Koncernen 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 23$ 165 68 125
Resultat efter finansiella poster 73 21 354 -221
Soliditet (%) 95,3 92,0 90,7 53,0
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Moderbolaget 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 35 25 21 19

Resultat efter finansiella poster -32 -19 1 274 -48

Soliditet (%) 99,1 96,1 99,5 43,6

Förändring av eget kapital

Utrikeshandelsf. Fria resen’er Årets resultat

Koncernen insats Totalt

Belopp vid årets ingång 60 000 1 937 300 13 350 2 010 650
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: 13 350 -13 350 0

Oresutjämning 1
Årets resultat 102 795 102 795
Belopp vid årets utgång 60 000 1 950 651 102 795 2 113 446

Utrikeshandelsf. Balanserat Årets resultat

Moderbolaget insats Kapital Totalt

Belopp vid årets ingång 60 000 1 843 967 -25 682 1 878 285
Nyemission -25 682 25 682 0
Årets resultat -2 082 -2 082
Belopp vid årets utgång 60 000 1 818 285 -2 082 1 876 203

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen ffireslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 81$ 285
årets förlust -2 082

1 816 203

disponeras så att
i ny räkning överföres 1 $16 203

Dotterbolag
Utrikeshandelsföreningens Service Aktiebolag, org. nr 556090-1596.

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



Sveriges Allmänna Utrikeshandeisförening 7 (14)
Org.nr 802000-1122

Koncernens Not 20 18-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31

Resultatraknrng

Nettoomsättning 237 817 165 152
Övriga rörelseintäkter 1 000 569 1 000 364

1 238 386 1 165 516

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1165 032 -1145 018

-1 165 032 -1 145 018
Rörelseresultat 73 354 20 498

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 25
Räntekostnader och liknande resultatposter -530 0

-530 25
Resultat efter finansiella poster 72 824 20 522

Resultat före skatt 72 824 20 522

Skatt på årets resultat 29 971 0
Övriga skatter 0 -7 173
Årets resultat 102 795 13 349
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Koncernens Not 2018-12-31 2017-12-31

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

finansiella antäggningstitigångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 622 451 1 622 451

1 622 451 1 622 451
Summa anläggningstillgångar 1 622 451 1 622 451

Omsättningstillgångar

Kortftistigafordringar

Kundfordringar 22 104 6 886
Övriga fordringar 303 000 230 967
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 594 10 580

326 698 248 433

Kassa och bank 268 706 303 802
Summa omsättningstillgångar 595 404 552 235

SUMMA TILLGÅNGAR 2 217 855 2 174 686
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Koncernens Not 2018-12-31 2017-12-31

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundna reserver 60 000 60 000
fria reserver 1 950 651 1 937 300
Årets resultat 102 795 13 350
Summa eget kapital 2 113 446 2 010 650

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 14 848 25 212
Aktuella skatteskulder 0 55 733
Övriga skulder 0 2 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 89 561 81 091

104409 164036

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2217855 2174686
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Moderbolagets Not 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31

Resultatrakrnng

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter 35 010 24 772
Bidrag 150000 150000

185010 174772

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -216 533 -193 286

-216 533 -193 286

Verksamhetsresultat -31 523 -18 514

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 5
Räntekostnader och liknande resultatposter -530 0

-530 5
Resultat efter finansiella poster -32 053 -18 509

Resultat fore skatt -32 053 -18 509

Skatt 29971 0
Övriga skatter 0 -7 173
Årets resultat -2 082 -25 682
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Moderbolagets Not 2018-12-31 2017-12-31

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

finansiella aiiläggningstlltgångar

Andelar i koncernföretag 120 000 120 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 1 622 451 1 622 451

1 742 451 1 742 451
Summa anläggningstillgångar 1 742 451 1 742 451

Omsättningstillgångar

Kortfristigafordringar

fordringar hos koncernföretag 4 $27 201 584
Övriga fordringar 97 735 19
Summa kortfristiga fordringar 102 562 201 603

Kassa och bank 48366 9610
Summa omsättningstillgångar 150 92$ 211 213

SUMMA TILLGÅNGAR 1893379 1953664
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Moderbolagets Not 2018-12-31 2017-12-31

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Årets resultat -2 082 -25 682
Balanserat kapital 1 $18 285 1 843 967
Utrikeshandelsföreningens insats 60 000 60 000
Summa eget kapital 1 876 203 1 878 285

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 146
Aktuella skatteskulder 0 55 733
Övriga skulder 0 2 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 176 17 500
Summa kortfristiga skulder 17 176 75 379

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1893379 1953664
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 20 12:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Byte av redovisningsprincip
Bolaget har under året bytt redovisningsprincip från BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag
(K2) till K3. Jämförelseposter har inte räknats om.

Intäktsredovisning
Medte;nsavger
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs i det räkenskapsår den avser.

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

Finansiella instrument
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Nyckeltaisdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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

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

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 622 451 1 622 451
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 622 451 1 622 451

Utgående redovisat värde 1 622 451 1 622 451

Marknadsvärdet på totala innehavet uppgick per balansdagen till 1 716 323 kr (1 807 383 kr).
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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.

Stockholm 2019-, 2

Ulf Pehrsson Eva Häussling

Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-J-/

v //1 é.L-i ‘‘

Hans Gustavsson lc t i4 vi i.i Vi 55 fr1

Auktoriserad revisor Förtroenderevisor (1 1 a
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING
Org.nr 802000-1122

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SVERIGES ALLMÄNNA
UTRIKESHANDELSFÖRENTNG fZ5r räkenskapsåret 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2018-12-3 1 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Gruitdför titta Iandcii
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige och den av föreningsstämman valde revisorn har iakttagit god revisionssed i Sverige
vid genomförandet av revisionen. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vått 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 get en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen 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 fet.

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

Revisorns ansvar
Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti R5r att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grttnd i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
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- identifierar och bedömer vi 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
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegenttigheter 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 vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 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 vi 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. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
SVERIGES ALLMÄWNTA UTRIKESHANDELSFÖRENTNG för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämrnan disponerar vinsten enligt förslaget i förvaLtningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grttndför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen at’ förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 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 föreningen, eller

- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.

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 föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som titförs baseras på vår 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 ansvarsfrihet. Som cinderlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Stockholm den 1mars2019

h?f. /Vf’/777J2)22
Ha s Gustasson Katarina Eriksson
Auktorisera revisor Av föreningsstämman vald revisor
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2018—01—01 —2018—12—31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Attmänt om verksamheten
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 Utrikeshandelsförening samt att informera gentemot utlandet.

För mera information om verksamheten år 2018 hänvisas till moderföretagets styrelseberättelse.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr) 201$ 2017 2016 2015
Nettoomsättning 203 140 47 107
Resultat efter finansiella poster 105 39 -310 -630
Soliditet (%) 79,5 46,5 41,7 43,7

Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt

kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 93 334 39 032 252 366
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: 39 032 -39 032 0
Årets resultat 104 877 104 877
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 132 366 104 877 357 243

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 132 366
årets vinst 104 877

237 243

disponeras så att
i ny räkning överföres 237 243

237 243

företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2018-01-01 2017-01-01
1 -2018-12-31 -2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringa r m. in.
Serviceavgifter 202 807 140 380
Övriga rörelseintäkter 850 569 850 364
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 053 376 990 744

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -94$ 499 -951 732
Summa rörelsekostnader -948 499 -951 732
Rörelseresultat 104 877 39 012

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 20
Summa finansiella poster 0 20
Resultat efter finansiella poster 104 877 39 032

Resultat före skatt 104 877 39 032

Årets resultat 104 877 39 032

(
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 22 104 6 $86
Övriga fordringar 205 265 230 948
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 594 10 580
Summa kortfristiga fordringar 228 963 248 414

Kassa och bank
Kassaochbank 220340 294192
Summa kassa och bank 220 340 294 192
Summa omsättningstillgångar 449 303 542 606

SUMMA TILLGÅNGAR 449 303 542 606
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Balansräkning Not 2018-12-3 1 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

fritt eget kapital

Balanserat resultat 132 366 93 334
Årets resultat 104 $77 39 032
Summa fritt eget kapital 237 243 132 366
Summa eget kapital 357 243 252 366

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14 $48 25 066
Skulder till koncernföretag 4 $27 201 584
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 72 385 63 590
Summa kortfristiga skulder 92 060 290 240

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 449 303 542 606
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokfdringsnämndens allmänna
råd (BFNAR2O16:10) om årsredovisning i mindre företag.
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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.

Stockholm 2019-

Ulf Pehrsson Göran Norén
Ordförande

Eva Häussling
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-

1 ]‘14

Hans Gustavsson
Auktorisead revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämmau 1 Utrikeshandeisföreningens Service AB
Org.nr 556090-1596

Rapport om årsredovisningen

2018.

1 Allegretto
Revision

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen ffir Utrikeshandeisföreningens Service AB rör räkenskapsåret

Eoiigt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnin.gslagen och ger en 1 alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Utrikeshandelsföreningens Service ABs finansiella ställning per
den 2018-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredevisningens övriga delar.

Jag tillstyrker da•rfr att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balarisräkningen.

Grun clför uttalamten
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvcr. Jag är oberoende i
förhållande till Utrikeshandelsf?ireningens 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 verkställande direktöreits ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild nligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ert årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställarde direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tiTlämpligt, 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.

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
revisiänsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men är ingen
garanti fr att en revision som utförs ‘enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns, Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som anväridare fattär 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 för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, ‘are sig dessa beror
på oegentligiieer eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
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inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålseniga för att utgöra
Risken för att inte tipptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlighetcr är Rugre a wc il Vei1Li
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsknin5 Ofl

avsiktlig utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av dn del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens tippskattningar 1 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, öm huruvida det finns någon. väsentlig 6säkerhetsfaktor som ävser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga at fbrtsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen f.sta uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga. modifiera uttalandet orri 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 årsrdovisningen återger de underiiggande transaktionerna oci händelserna på ett
sätt som ger en räitvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionns planerade omfattning och inriktnitig samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande hrister 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 yerkställande
direktörens förvaltning för Utrikeshandelsförningens Service AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bokigsstärprnan disponerar vinsten enligt förslaget i förvaitnngsberättelsen och, beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören nsvarsfiihet för räkenskapsåret.

Grund för uttttttwden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Syerige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
asmttet Revtsorns ansvar Jag ar oberoende i forhallande till Utrikeshandelsforenmgens Scrjice AB enl’gt
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.

$tyeisens och verkst/itlande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
forslag tiJI utdelning innefattar detta bland annat en nedomning av om utdel tnger’ at forsvarlig med hansyn
till de krav som bolagets verksamhetsart omfattnin och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets rganiation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
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bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tills
utformad så aU bokföringen, rnedelsffirvakn ingen och bolagets ekonomiska ange
kontiolleras pi ett bett yggaride satt Dei vet &ta1laride direkto en ska Jota den lopande brvaltninlP
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 tnedelsförvaftningen ska sköas 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 ay 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
ersättningssk)tdighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med ak.tiebolags!agen, årsredovistingslgen eil 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 säket het bedöma om förslaget är förenligt med
akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt gbd
revsft)nssed i Sverige alltid kommer att opptäcka åtgärder eller försummlser som kan föranledt
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner åv bcdagets vinst eller föm lust inte är
förenligt med aktiebolagsiagen.

Som en dl a 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 avbolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen a’i räkenskaperna. Vtlka
til!kornmande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen nå sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väentiiga för vet ksarnheten 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 söm är relevanta för mitt uttalande om ansvatsfrihet, Som underlag för mitt tittalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förltist har jag granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 1 mars 201 9 V

7 1/ /
1iJ ,

Hans Gustayson
Auktoriserad re’, isor

Utrieshandcls6reningens Service AB, Org.nr 556090-1596
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Styrelsen fdr Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018—01—01 — 2018—12—31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål är att tillämpLiga personer Lämna stipendier för att bereda stipendiaterna tiLlfälle att i
utlandet undersöka och studera uppgifter som faller inom Sveriges Allmänna Utrikeshandelsffirenings
verksamhetsområde.

Stiftelsens styrelse består av samma personer som styrelsen i Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsföreningen. Någon ersättning till styrelsen har inte utgått.

Enligt tidigare styrelsebeslut skall handläggningen av stipendieansökningarna ske gemensamt med ICCs
Svenska Nationalkommitté och fonden för Exportutveckling.

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

främjande av ändamålet
Stiftelsens styrelse beviljade under 2018 stipendier på sammanlagt 60 000 kr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stiftelsens förmögenhet omplacerades från aktier till fonder i december 2016 varför utdelningsintäkter
uteblev 2017 och 2018.

Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 0 0 92 57
Resultat efter finansiella poster -33 -36 56 54
Soliditet (%) 98,3 98,9 98,4 99,9

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 20 18-01-01 2017-01-01
1 -2018-12-31 -2017-12-31

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader -41 773 -35 635
Rörelseresultat -41 773 -35 635

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 8 712 0
Resultat efter finansiella poster -33 061 -35 635

Resultat före skatt -33 061 -35 635

Årets resultat -33 061 -35 635

7j
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

finansiella anläggningstitigångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 1 838 712 1 900 000

Omsättningstillgångar

Kortftistigafordringar

Övriga fordringar 0 2 000

Kassa och bank
Kassaoch bank $352 27480
Summa omsättningstillgångar 8 352 29 480

SUMMA TILLGÅNGAR 1847064 1929480
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-3 1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bttndet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 1 766 060 1 766 060

fritt eget kapital

fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 141 933 227 568
Lämnade stipendier -60 000 -50 000
Årets resultat -33 061 -35 635
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 48 872 141 933
Summa eget kapital 1 814 932 1 907 993

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 8 475 4 145
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 657 17 342
Summa kortfristiga skulder 32 132 21 487

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1847064 1929480

/
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BfNAR2O16:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 900 000 1 900 000
Försäljningar/utrangeringar -61 288
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 $38 712 1 900 000

Utgående redovisat värde 1 838 712 1 900 000

Marknadsvärde för innehavet uppgår på balansdagen till 1 946 736 kr (2 116 568 kr).

Not 3 Ställda säkerheter och eventualförplitelser
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser innevarande- eller föregående år.

47’
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På styrelsens f& Ehrenfr och Lola Owesens Stipendiefond vägnar:

Stockholm 2019- L- 22

Ulf Pehrsson Eva HäussI. -

Ordförande Verkställande ledamot

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-Oj

/11/ -r,777) L- ))2))
Hans Gustivsson 1’&

Auktorisdrad revisor FörtroenderevisorSLpckL. l
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond
Org.nr 802009-1008

Rapport om årsredovisningen

Uttalaizdeu
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond för
räkenskapsåret 201$.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 1 enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 201$-12-31 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Gruiutför uttalanden
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige och den av styrelsen valde revisorn har iakttagit god revisionssed i Sverige vid
genomförandet av revisionen.. Vårt ansvar enligt dessa standarder 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 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 inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när s är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fet, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendietbnd, Org.nr 802009-1008
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inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 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.

- skaffat vi 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
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- titvärderar vi 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. Vi 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även tttfört en revision av styrelsens förvaltning för Ehrenfr.
och Lola Owesens Stipendiefond för räkenskapsåret 2018.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.

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 värt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis
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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
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.

Stockh?lm den mars 2019

kJ /%-i : /7/) 7 7
Hans Gusta/son Katarina Eriksson
Auktoriserad revisor förtroendevald revisor
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