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Arsredovisning 
MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG 

Org nr 556016-5226 

2014 
Forvaltningsberattelse 

Styrelsen och verkstallande direktoren for Militarsallskapets Forlags AB far harmed avge 
forvaltningsberattelse for 2014, bolagets 97e verksamhetsar. Bolaget registrerades 1918-11-29. 

En valbesokt arsstamma agde rum den 27 maj 2014. 
Till ordinarie ledmoter valdes Torsten Bernstrom, Hans Hansson, Daniel Isberg Jan Ulinder samt 
Sven Oberg. Till suppleant valdes Sverker Littorin. Till styrelsens ordforande valdes Hans Hansson. 

Styrelsen har under Aret haft 8 (8) sammantraden. 

Verksamheten pa Vallhallavagen 104 har aven i ar gAtt med underskott. 

Lunchverksamheten star for huvuddelen av underskottet. Antalet serverade luncher var 5.770 (6.100) st . 
Medeltalet luncher per dag ar oforandrat. Bortfallet forklaras med att restaurangen haft 10 dagar 
farre oppet. Kvalls och helgaktiviteterna har varit farre och bidrar darmed aven till det samre resultatet. 

Verksamheten omsatte 2.131,2 (2.253,8) tkr. 

Bolaget kopte under vAren 2014 den lagenhet som verksamheten bedrivs i. Samtidigt sAldes 
den lagenhet som gick under namnet "Lilla Massen". Forsaljningen gav en reavinst om 721 tkr. 

Bolaget har vid Arskiftet tre (tre) anstallda, verkstallande direktoren, en restaurangchef/husmor 
och en servitris. Dessutom anvands extrapersonal vid stone kvallsarrangemang samt stora forbokade 
luncher och ovrig uthyrning. 

Arets resultat uppgar till 516,6 (-147,8) tkr. Resultatet forldaras framst genom ovanstAende reavhist./ 

AR MFAB 2014, FOry ber, 
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Fem ir i sammandrag 	2014 	2013 2012 2011 2010 

Omsattning 	 2131,2 	2 253,8 	2 413,1 2178,0 2 299,3 

Rorelseresultat 	 -123,0 	-105,6 -5,9 -53,1 -515,6 

Res. efter finansiella poste] 	507,4 	-147,8 37,0 1 020,2 -464,3 

Arets resultat 	 507,4 	-147,8 37,0 1 020,2 -464,3 

Soliditet % 	 29,7 	69,8 68,8 65,7 84,9 

Antal serverade luncher 	5 770 	6 102 6 044 5 636 5 811 

Medeltal luncher per dag 	29,9 	29,9 30,1 26,5 27,3 

Resultatdisposition 
Till Arsstammans forfogande star foljande fria medel (kr): 

Fria medel 2 784 786 

Arets resultat 507 378 

Fria medel 3 292 164 

Styrelsen och verkstallande direktoren foreslas att de fria medlen balanseras i ny 

Bolagets resultat och staining framgar av efterfoljande resultat- och balansrakningar 

med tillaggsupplysningar. 

AR MFAB 2014, FON ber, 
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RESULTATRAKNINGAR (Ha) 

Not 2014 2013 
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Rorelsens intakter 
Nettoomsattning 1 2 131,2 2 253,8 
Summa intakter 2131,2 2131,2 2 253,8 2 253,8 

Rorelsens kostnader 
Ravaror o fornodenheter 756,4 817,2 
Ovriga externa kostnader 2 360,7 374,3 
Personalkostnader 3 1 123,2 1 155,7 
Avskrivningar 4 13,9 13,9 

2 254,2 -2 254,2 2 361,1 -2 361,1 
Rorelseresultat -123,0 -107,3 

Finansiella poster 
Res. fran Ovriga fin. and tillgangar 5 721,1 0,0 
Ranteintakter 0,0 1,3 
Rantekostnader och liknande poster -90,7 -41,8 
Summa finansiella poster 630,4 630,4 -40,5 -40,5 

Resultat efter finansiella poster 507,4 -147,8 

Resultat fore skatter 507,4 -147,8 

Arets skatt 12 0 0 

Arets resultat 507,4 -147,8 

AR MFAB 2014, Resultatrakn, 
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BALANSRAKNINGAR (tkr) 

TILLGANGAR 
Anlaggningstillgangar 
Materiella aratillgangar 

Not 2014-12-31 2013-12-31 

Maskiner och Inventarier 4 36,8 50,6 
Finansiella anLtillgangar 
Andel i bostadsrattsforening 5 14 000,0 4 766,9 
Summa anlaggningstillgangar 14 036,8 14 036,8 4 817,5 4 817,5 

Omsattningstillgangar 
Varulager 
Handelsvaror 95,0 87,8 
Fordringar 
Kundfordringar 289,6 153,8 
Ovriga fordringar 0,0 29,8 
F6rutbet. kostn. och upplupna intakter 6 23,5 80,7 
Kassa och bank 
Kassa och bank 7 43,8 276,1 
Summa omsattningstillgangar 451,9 451,9 628,2 628,2 

SUMMA TILLGANGAR 14 488,7 5 445,7 

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER 
Bundet eget kapital 8 
Aktiekapital 933,5 933,5 
Reservfond 86,7 86,7 
Summa bundet eget kapital 1020,2 1 020,2 1 020,2 1020,2 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 2 784,8 2 932,6 
Arets resultat 507,4 -147,8 
Summa fritt kapital 3 292,2 3 292,2 2 784,8 2 784,8 
Summa eget kapital 4 312,4 3 805,0 

Skulder 
Ldngfristiga skulder 9 
Langfristiga skulder till kreditinstitut 9 525,0 1 062,5 
Skuld till Militarsallskapet i Stockholm 244,2 186,9 
Summa Mngfristiga skulder 9 769,2 9 769,2 1249,4 1249,4 

Kortfristiga skulder 
Ovriga skulder till kreditinstitut 11 100,0 75,0 
Upplupna kostn. och forutbet. intakter 10 100,8 129,4 
Leverantorsskulder 22,5 79,5 
Ovriga skulder 11 183,8 107,4 
Summa kortfristiga skulder 407,1 407,1 391,3 391,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSATT- 
NINGAR OCH SKULDER 14 488,7 5 445,7 

Stallda sakerheter och 
ansvarsforbindelser 
(pantforskriven bostadsratt) 

5 14 000,0 4 766,9 

AR MFAB 2014, Balansrakning, 
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OVRIGA UPPLYSNINGAR 
Redovisnings- och varderingsprinciper 
Arsredovisningen har upprattats enligt arsredoviningslagen samt BFNAR 2008:1 Arsredovisning 
for mindre aktiebolag (K2). 

Finansiella anlaggningstillgartgar varderas till anskaffningsvardet med avdrag f6r erforderliga nedskrivningar. 

Maskiner och inventarier skrivs, i enlighet med allmanna radet, av enligt schablon pa 5 ar. 

Varulagret varderas med tillampningen av forst in/forst ut principen, till det lagsta av anskaffnings- eller det 
verkliga vardet pa balansdagen med sedvanlig generell inkuransbedomning. 

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell provning, beraknas 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 Nettoomsattning 
F6r battre jamfOrelse mellan aren har foregaende ars driftsbidrag (280 tkr) flyttats fran nettoomsattning till ovriga 
externa kostnader som en kostnadsreduktionspost. Se not 2 hur gemensamma kostnader hanteras fr o m 2014.. 

Not 2 Driftsbidrag och kostnadsfordelning 
Eftersom bolaget och Militarsiillskapet i Stockholm(MIS) disponerar gemensamma lokaler mm har fr o m i ar 
kostnadsfordelning genomforts i redovisningen enligt viss schablon. Av arets gemensamma kostnader har 393 tkr 
overforts till MIS. 

Not 3 Personal 
Medeltalet anstallda under aret 2014 2013 

Man 1,0 1,0 
Kvinnor 2,0 2,0 

Utbetalda loner och ersattningar samt sociala kostnader, tkr 
VD 161,1 183,6 
Ovrig personal 675,2 683,2 
Sociala kostnader enligt lag 262,7 267,0 
Sociala kostnader enligt avtal 15,7 24,6 
Summa 	 1 114,7 	1 158,4 

Till styrelsen utgar ingen ersattning. 

Not 4 Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvarde 

2014 	 2013 

Ack ayskrivningar 

2014 2013 

BokfOrt varde 

2014 2013 

Ingaende saldo 433,7 410,5 -383,0 -369,1 50,7 41,4 
InkOp 0,0 23,2 0,0 23,2 
Arets ayskrivningar -13,9 -13,9 -13,9 -13,9 
Utgaende saldo 433,7 433,7 -396,9 -383,0 36,8 50,7 

Not 5 Andel i Bostadsrattsforeningen Algen 5 
Lagenheten benamnd "Lilla Massen" saldes under varen 2014. Reavinst 721 tkr. 

Bold varde 

Lagenhet 33, kopt 31 mars 2014 	14 000,0 

Lagenheten ar belanad med 9.625 tkr 
14 000,0 

AR MFAB 2014, NotfOrteckn, 



Overkursfond I Aktieagartillsk] Bal resultat I 	Arets res 

Fritt E et Kapital 
Aktiekapital 
	

Reservfond 

Miliffirsallskapets FOrlags AB 	 Sida 6 (7) 
556016-5226, per 2014-12-31 

Not 6 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 
Ofakturerat 0,0 50,0 
Forutbetald hyra/avgift 14,0 22,8 
Bonus 9,5 7,9 

23,5 80,7 

Not 7 Kassa och Bank 
Bolaget har en beviljad och outnyttjad checkrakningskredit pa 250 tkr. 

Not 8 Eget kapital 
ROstetal Antal Kvotvarde 

A-aktier 1,0 120 500,00 
B-aktier 0,1 747 500,00 
C-Pref aktier 0,1 1 000 500,00 

Militarsallskapet i Stockholm (MIS) ager samtliga 120 A-aktier, dessutom 365 B-aktier samt 163 (176) 
C-pref aktier, motsvarande ca 35 % av antalet aktier, och ca 59% av rosterna. 

Overgangen till BFNAR 2008:1 har ej medfort korrigeringar av eget kapital. 

Kronor 

Ingaende balans 2013 933 500 86 700 500 000 1 750 000 682 618 -147 832 
Resultatdisposition 0 -147 832 147 832 
Arets resultat 2014 0 507 378 
Utgaende balans 2013 933 500 86 700 500 000 1 750 000 534 786 507 378 

Not 9 Lingfristiga skulder 2014 2013 

Ehallna lan (SHB) 1 137,5 
FF dag 2015-01-31 	1,87% 3 625,0 
FF dag 2017-03-30 	2,70% 3 000,0 
FF dag 2019-03-30 	3,21% 3 000,0 
Kortfristig del -100,0 -75,0 
Skuld till Militarsallskapet i Stockh 244,2 186,9 

9 769,2 1249,4 
De erhallna lanen amorteras med 400 000 kr inom 2-5 ar och resterande efter fem ar. 

Not 10 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intakter 
Ber sem loner o upplupna loner 	54,2 
Ovriga interimsskulder 	 46,6 

58,6 
70,8 

100,8 129,4 

Not 11 Ovriga skulder 
Kort del av langfristigt lan 100,0 75,0 
Arb givaravgifter, jan uppbord 32,2 0,0 
Personalens kallskatt, jan uppbord 28,0 0,0 
Ovriga skulder 40,7 0,9 
Moms, redovisningskonto 82,9 106,5 

283,8 182,4 

Not 12 Arets skatt 
Bolaget har ett skattemassigt underskott om ca 4,4 mkr (4,9 mkr) . 

AR MFAB 2014, NotfOrteckn, 



ten Bernstrom 	 Daniel Isber Hans Hansson 
OrdfOrande 

Stockholm 2015-03-23 
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ahdittAa 
Ulinder Sven Oberg 

VerkstAllande direktOr 

Var revisionsberattelse har lamnats 2015 -057-P1 

Marg. 1- to Kleberg 	 Leif Gyriz 

AR MFAB 2014, Notforteckn, 



REVISIONSBERATTELSE 

Till arsstamman i 

Militarsallskapets forlags AB 
556016-5226 

Rapport om arsredovisningen 

Vi har utfort en revision av arsredovisningen for Militarsallskapets forlags AB for ar 
2014. 

41relsens och verkstallande direktorens ansvar for dr redovisningen 

Det at styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for att uppratta en 
arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen och for den 
interna kontroll som styrelsen och verkstallande direktoren bedomer ar nodvandig 
for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. 

Revisorns ansvar 

Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen pa grundval av var revision. 
Granskningen har utforts enligt god revisionssed. For den auktoriserade revisorn 
innebar detta att han eller hon utfort revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att vi foljer 
yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppna rimlig sakerhet att 
arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp 
och annan information i arsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska 
utforas, bland annat genom att bedOma riskerna for vasentliga felaktigheter i 
arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid denna 
riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar relevanta 
for hur bolaget upprattar arsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att 
utforma granskningsatgarder som dr andamalsenliga med hansyn till 
omstandigheterna, men inte i syfte att Ora ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering av andamalsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens och 
verkstallande direktorens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av 
den overgripande presentationen i arsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som 
grund for vara uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med 
arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga ayseenden rattvisande bild av 
Militarsallskapets fOrlags AB:s fmansiella stallning per den 31 december 2014 och av 
dess fmansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar 
fOrenlig med arsredovisningens ovriga delar. 

\\XVi  tillstyrker darfor att arsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakninge 
1(2) 



Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 

Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av forslaget till 
dispositioner betraffande bolagets vinst eller fOrlust samt styrelsens och verkstallande 
direktorens forvaltning for Militarsallskapets forlags AB for at 2014. 

Styrelsens och verkstallande direktorens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande bolagets 
vinst eller forlust, och det ar styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret 
for forvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vart ansvar at att med rimlig sakerhet uttala oss om forslaget till dispositioner 
betraffande bolagets vinst eller forlust och om fOrvaltningen pa grundval av var 
revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag fOr vart uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande 
bolagets vinst eller forlust har vi granskat om forslaget ar fOrenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi utover var revision av 
arsredovisningen granskat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i bolaget for 
att kunna becloma om nagon styrelseledamot eller verkstallande direktoren ar 
ersattningsskyldig mot bolaget. Vi har aven granskat om nagon styrelseledamot eller 
verkstallande direktoren pa annat satt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
arsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som 
grund fOr vara uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att arsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i 
forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter och verkstallande direktoren 
ansvarsfrihet fOr rakenskapsaret. 

Stockholm den 5 maj 2015 

arga to Kle erg 	 Leif Gyriz 

Auktoriserad revisor 	 Lekmannarevisor 
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