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Arsredovisning
MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG

Org nr 556016-5226

2015

Ftirvaltningsb eriitte I s e

Styrelsen och verkstiillande direktciren for Militersallskapets Fcirlags AB fAr hiirmed avge
forvaltningsber?ittelse fiir 2015, bolagets 98e verksamhetsAr. Bolaget registrerade s 791g-17-29.

En vailbesdkt Arsstiimma iigde rum den 5 juni 2015.

Till ordinarie ledmciter valdes Torsten Bernstrom, Hans Hansson, Daniel Isberg, Jan Ulinder samt
Mikael Wendt. Till suppleant valdes Sverker Littorin. Till styrelsens ordforande valdes Hans Hansson.
Styrelsen utsAg Lars Ekstedt till ny VD efter Sven Oberg. VD adjungerades till styrelsen.
Ny bolagsordning antogs vid stiimman. Den huvudsakliga fcirandringen avsAg f6randring av
aktiekapitalets griinser i o m att samtidigt beslcits om fondemission av A-aktier.
Styrelsen har under iret haft Z (8) sammantriiden.

Verksamheten pA Valhallaviigen 104 har iiven i ir gitt med underskott. Kopet av leigenheten och
diirmed fcirenliga riintekostnader samt pAbdrjad renovering efter snart tio 6r pA platsen, bidrar.
Lunchverksamheten stAr fdr huvuddelen av underskottet. Antalet serverade luncher var 5.907 (5.770) st .

Medeltalet luncher per dag har fcirbeittrats nigot. Dock iir belaiggningen for lig vissa veckodag,ar s6 att
intiikterna inte ens tiicker personalkostnaderna dessa dagar. Kviills och helgaktiviteterna har varit fler
men kompenserar inte helt lunchverksamheten.
Verksamheten omsatte 2.234,2 (2.731,2) tkr. Kostnadsfcirdelning har skett mellan bolaget och
Militiirsiillskapet i Stockholm (MtS).

Bolaget har vid Arskiftet tvA (tre) anstiillda, en restaurangchef/husmor och en servitris.
VD arvoderas genom avtal med Propania AB.
Dessutom anviinds extraPersonal vid storre kvdllsarrangemang samt stora f6rbokade

luncher och ovrig uthyrning.

Areb resultat uppgdr till -254,5 (502,4) tkr.

Fem ir i sammandrag
Omsiitfning
Rdrelseresultat

Res. efter finansiella postet
Arets resultat
Soliditet %

Antal serverade luncher
Medeltal luncher per dag

2015

2234,2

-778,3

-254,5

-254,5

28,4

5 907

30.4

2014

2731,2

-123,0

507,4

507,4

JO'7

5 770

)9q

2073

2253,8

-105,6

-147,8

-747,8

69,8

6102

29,9

2072 2011

24t3,7 2778,0

-5,9 -53,1

37,0 "1020,2

37,0 1020,2

68,8 65,7

6 044

30,1

5 636

26,5

/
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ResultatdiEposition
Till irsstiimmans fdrfogande star foliande fria medel ftr):

Fria medel 2932164
Arets resultat -254 SZ-l

Fria medel %n 83

Styrelsen och verkstAllande direktdren fijreslir att de fria medlen balanseras i ny rakning.
Bolagets resultat och stiillning framgar av efterfoltande resultat- och balansriikningar ,.
med tillaggsupplysningar. X
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RESULTATRIIKNTNGAR (tkr)

i

I
I

I

Rdrelsens intlkter i

Nettoomsettning l

Sumsra int{kter

Not 2tl5

2ru,2
223,.2

3 -1U03
4 -172

-24X2,5

xn4

27372
2',372 2737,2

7564
360,7

7',23,2
13,9

22il2 -22il,2
_7:B,A

53oA 630,4

5O7A

ffi7A

0

fi7A

Rdreleene koetnader
Mvaror o fdrn&enhetet -876,0
Ovriga exbrna kostnader 1 -485,0

2ZUz

-2{t2,5

Personalkostnader
Avskrivningar

Rtheb€rerultrt

Finansiella poster
Res. frAn dvriga fin. anl tillglngar 5
RiinEintekter
Rdntekostnader och liknande poster
Summa finaneiell4 poster

I

Reoultat efter finarlwiella poster

Reeultat f0re ekatter

Arets skatt

A,rets re$ltat

o0
o0

-762
-?62 -76,2

-254,5

-r783

-2il5

0

-zil5

727,7

0,0

-9Q,7

t2
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Summa kor tfristi ga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSATT-
NINGAR OCH SKULDER

StAllda sikerheter och
ansvarsfiirbindelser
(panffiirskriven bostadsriitt)

AR MFAB 2015, Batansrekning,

BALANSRAXNTNC,q.R (tkr)

TILLGANGAR
Anleggningstill gAngar

Materiella anl. tillgdngar
Maskiner och Inventarier
Finansiella nnl. tillgdngar

Summa kortfristiga for dingar

Kassa ochbank
Kassa och bank
Summa omsattningstillgingar

SUMMATILLGANGAR

Ldngfristigashtlder 9

Lingfristiga skulder till kreditinstitut
Skuld till Mili&irsiillskapet i Stockholm
Summa Irtn gfnsli ga skulder

Leveranttirsskulder
Ovriga skulder

Not 2015-72-37

4 13,2

14013,2 74013,2

96,6 96,6

121,5

0,8

139,5 139,5

7 39,2 39,2

275,3

't4 563,8

7293,5

86,7

1380,2 13802

2932,2
-254,5

2677,7 2677,7

4 057,9

9 574,9

400,3

9 9752 9 975,2

0,0
11 125,4

255,4 ZssA
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2014-12-37

36,8

14 000.0

14036,8 14 036,8

95,0 95,0

289,6

0,0

23,5

373,-t 313,1.

43,8 43,8

451,9

14 940,5

933,5

86,7

1020,2 Lo2o,2

27U,8
507,4

3 292,2 3 292,2

4312,4

9 525,0

244,2

9 7692 9 769,2

407,7 407,7

Andel i bostadsriittsfiirening 5 14 000,0

Summa anlAggningstillgtngar

Omsiittningstill gingar
Vailager
Handelsvaror
Eotilingar
Kortfrstiga foilinf,ar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Fitrutbet. kostn. och upplupna intiikter 6 17,2

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

Eget Kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 840(1 20) A-aktier
747 B-aktier samt 1000 C-aktier pref
Reservfond

Summa bundet eget kapital

Fitt eget kaVital

Balanserat resultat
Areb resultat
Summa fritt kapital

Summa eget kapital

Skulder

Kortfristiga skulder

Ovriga skulder till kreditinstitut 11 0,0

Upplupna kostn. och forutbet. intiikter 10 130,0

100,0

22,5

183,8

100,8

5 14 000,0

14288,5

14 000,0

t4 488,7
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OvRrce UPPLYSNINGAR
Redovisnings- och viirderingsprinciper
Arsredovisningen har upprattats enligt irsredoviningslagen samt BFNAR 2008:1 Arsredovisning
ftir mindre aktiebolag (K2).

Finansiella anliiggningstillgAngar vdrderas till anskaffningwiirdet med avdrag fiir erforderliga nedskrivningar.

Maskiner och inventarier skrivs, i enlighet med allmiinna ridet, av enligt schablon pA 5 Ar.

Varulagret viirderas med tilliimpningen av fiirst in/ftirst ut principen, till det liigsta av anskaffnings- eller det
verkliga viirdet pA balansdagen med sedvanlig generell inkuransbediimning.

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prtivning, beriiknas bli betalt.

Belopp nedan redovisas i tkr om inte annat anges.

Definition av nyckeltal
Med soliditet menas justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Not 1 Driftsbidrag och kostnadsfiirdelning
Eftersom bolaget och Militiirsiillskapet i Stockholm(MlS) disponerar gemensamma lokaler mm har
kostradsfdrdelning genomfiirts i redovisningen enligt viss schablon. Av irets gemensamma kostnader har 516 (393) tkr
dverfiirts till MIS.

Not 3 Personal
Medeltalet anstiillda under Aret mB 2m4

Miin 0,5 1,0
Kvinnor 2,5 2,0

Utbetalda l6ner och ersiitbringar samt sociala kostnader, tkr
VD
Ovrig personal
Sociala kostnader enligt lag
Sociala kostnader enligt avtal
Summa

61.,4 161,1

705,3 670,7

245,9 269,4

27,7 15,7

1040,3 1116,9

Till styrelsen utgAr ingen ersiitbring. VD arvoderas fr o m 2015-06 via eget bolag

Not 4 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvllrde Ack avskrivningar

mt4 2tt4 2015 m74 2015 2074

Bokfiirt vlrde

tngiende saldo
Utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgiende saldo

433,7 7,0 -396,9 -383,0 36,8 50,7
-128,9 0,0 116,6 -12,3 0,0

-11,3 -13,9 -11,,3 -73,9
304,8 7,0 -29't,6 -396,9 13,2 36,8

Not 5 Andel i Bostadsrittsfiireningen Algen 5

Bokf virde

Liigenhet 33, kiipt 31 mars 2014 14 000,0

14 000,0 _ /
Liigenheten iir belinad med 9.575 tkr X

AR MFAB 2015, Notf6rteckn,
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Not 5 Fdrutbetalda kostnader och upplupna

F0rutbetald hy t a / av grtl
Ovrigt

intikter
2015

14,0

3,1.

2014

14,0

9,5

Not 7 Kassa och Bank
Bolaget har en beviljad

Not 8 Eget kapital

A-aktier
B-aktier
C-Pref aktier

17,1, 23,5

och outnyftjad checkriikningskredit pA 250 tkr.

Militiirsiillskapet i Stockholm (MIS) iiger samtliga 840 (120) A-aktier, dessutom 365 (365)B-aktier samt 102 (163)
C-pref aktier, motsvarande 50,5 "/" av aktiekapitalet , och 87 ,4% av r<isterna.

Ingdende balans 2015

Fondemission
Resultatdisposition
Areb resultat 2015

Utglende balans 2015

Antal Kvotuerde

840 500,00

747 500,00

1 000 500,00

86700 500 000

1 440 000

Riistetal

1,0

0,1

0,1

933 500

360 000
1 750 000

-1 750 000

534786
-50 000

507 378

507 378

-507 378
-254378

Not 9 Lringfristiga skulder
Ehillna lAn (SHB)
FF dag 201G01-01
FF dag 2017-03-30

1 293 500

1,61."/"

2,707.

85 700

2015

3 574,9

3 000,0

3 000,0

0,0

400,3

1 940 m0

mt4

3 625,0

3 000,0

3 000,0

-100,0

2M,2

992164 -254 378

Not 10 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intikter
Ber sem lOner o upplupna liiner 58,2

FF dag 2019-03-30 3,2'l7o

Kortfristig del (amorteringsfritt)
Skuld till Militiirsiillskapet i Stockh

De erhAllna ldnen amorteras fn ej.

Ovriga interimsskulder

Not 11 Ovriga skulder
Kort del av lingfristigt I6n
Arb givaravgifter, jan uppbiird
Personalens killska0 jan uppbiird
Ovriga skulder
Moms, redovisningskonto

9 975,2 97692

71,8

54,2

46,6

130,0

0,0

213,5

28,2
't3,3

55,4

10o8

100,0

32,2

28,0

40,7

82,9

72l,4

Not 12 Alets skatt
Bolaget har ett skattemiissigt underskott om ca 4,6 (4,4) mkr

283,8

An ufRg zors, Notforteckn,
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MililtJdryGs Fodlttr AB
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+ffitr
Verkstillande direktdr

Sbckholn 2XI16-02-16

WA'rr
Flans Ha$son
OrdfOrande

,+"tili",^
(r"**

natUrlur*mrc -A4 -/ /

AR FAa 2015, Ndf6rbd(n,



RE,VISI ONSBERATTEI,S E,

Trll irsstimman i

Militirsdllskapets fodags AB
556016-s226

Rapport om irsredovisningen

Vi har utfort en revision av irstedovisningen for Militdrsillskapets forlags AB for ir
2015.

S tlre / s e n s o c h ue rk s tci / la n d e d ire k t ii re n s a n s ua r fi r d rs re d o ui s n i nge n

Det ir styrelsen och verkstillande drrektoten som har ansvaret fot att uppritta en
irsredovisning som ger en ritwisande bild enligt ircredovisningslagen och for den
interna kontroll som styrelsen och verkstillande direktoren bedomer dr nodvindig
fcir att upptitta en irsredovisning som inte innehiller viscndiga felaktrghetet, varc sig
dessa betot pi oegendigheter ellcr pi fel.

Rerisorvs aftsaar

Vaft ansvar dr att uttala oss om irsredovisningcn pi grundval av vhr revision.
Granskningen hat utforts enligt god rcvisionssed. For den auktoriserade revisorn
innebdr detta att han ellet hon utfcirt tevisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standardcr kriver att vi foljer
yrkesetiska krav samt planetat och utfor revisionen for att uppni rimlig sikerhet atr
irsredovisningen inte innehiller visen liga felakugheter.

En revision innefattar att genom olika itgirder inhimta revisionsbevis om belopp
och annan tnfotmation i irsredovisningen. Revisorn vdljer vilka itgdrder som ska
utfcitas, bland annat €lenom att bedoma riskerna for visentliga felaktigheter i
irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegendigheter cller pi fel. Vid denna
riskbedomning beaktar revisotn dc delat av den interna kontrollen som ir tclevanta
fcit hur bolaget upprdttar irsredovisningen for att ge en rdttvisande bild i syfte att
utforma granskningsitgirder som ir indamilsenliga med hzinsyn till
omstindigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektivitcten i bolagcts
interna kontroll. En revision innefattar ocksi en urverdering av indamilsenligheten i
de redovisningsprinciper som har anvints och av rimlighcten i styrelsens och
verkstillande ditektorens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvirdering av
den overgripande presentationcn i irsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbcvis vi hat inhimtat zir tillrickliga och indamilsenliga som
grund for vhra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vir uppfattning har irsredovisningen upprittats i enlighet med
itsredovisningslagen och get en i alla visentliga avseenden rittvisande bild av
Militirsillskapets forlags AB:s finansiclla stillning per den 31 december2015 och av
dess finansiella resultat fcir itet enligt irsredovisrungslagen. ficirvaltningsberittelscn dr
forenlig med irsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker ddrfcir att itsstimman faststiller resultatrzikningen och balansrikningr
r(2) 

rr uc'DaransraKnlngev



Rapport om andta krav enligt lagar och andta fiirfattningat

Utover vir revision av irsredovisningen har vi iven utfort en revision av forslaget till
dispositioner betriffande bolagets vinst eller fodust samt styrelsens och verkstillande
dirsklolsn5 forvaltning for Militirsillskapets forlags AB for fu 2075.

S tlre lse n s o cb ae rks tci / la n de dirv k tii rv n s a n saar

Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betriffande bolagets
vinst eller fodust, och det ir styrelsen och vetkstillande direktoren som har ansvaret
for forvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Redsorns at st)ar

Vitt ansvar ir att med rimlig sikerhet uttala oss om forslaget till disposidoner
bettiffande bolagets vinst eller forlust och om frirvaltningen pi grundval av vhr
tevision. Vi hat utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag fot virt uttalande om styrelsens fcirclag till dispositioner betrdffande
bolagets vinst ellet forlust har vi granskat om frirslaget ir forenligt med
aktiebolagslagen.

Som underhg for virt uttalande om ansvatsfrihet har vi utciver vir revision av
irsredovisningen gtanskat visentliga beslut, itgJtder och forhillanden i bolaget for
att kunna bedoma om nigon styrelseledamot eller verkstillande direktoren ir
ersdttningsskyldig mot bolaget. Vi har dven granskat om nigon styrelseledamot eller
verkstillande ditektoren pi annat sdtt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
irstedovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anset att de revisionsbevis vi inhdmtat ar illtackliga och indamilsenliga som
grund for vhra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att irsstimman disponerar vinsten enligt forslaget i
forvaltningsberittelsen och beviljat styrelsens ledamclter och verkstillande direktoren
ansvars frihet fcir rikenskapsiret.

Stoc lrn den 1,7 aptl2076

Kleberg N
Auktorircrad reuisor I-ekmannareuinr

2(2)


