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Styrelsen för Visita Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Visita Stockholm är en av Visitas fem regionföreningar och dess verksamhetsområde omfattar
Stockholms län.

Föreningen har enligt stadgarna i uppdrag att “... inom sitt verksamhetsområde tillvarata sina medlemmars
gemensamma yrkesintressen samt att främja medlemmarnas intressen och branschens sunda utveckling
samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och näringsliv’.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Visita Stockholm är en medlemsägd organisation och all vår verksamhet tar sin utgångspunkt i att skapa
så stor medlemsnytta som möjligt, för våra medlemmar.

Kompetensförsörjning är fortsatt en av vår närings viktigaste frågor och har även detta år varit ett
prioriterat område för regionverksamheten. Högstadieskolor i länet har deltagit i Visitas “Kockduellen”
där åttonde- och niondeklassare tävlar i matlagning. Syftet är att skapa ett större intresse för matlagning
och på sikt öka antagningen till Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Visita Stockholm arbetar även löpande med att träffa politiker för att berätta om Stockholms besöksnäring
och dess vikt för Stockholms attraktivitet som stad och dess vikt för välfärden som en jobb- och
integrationsmotor. Under de två första kvartalen har föreningen träffat flera av Stockholms politiker för
att äta lunch och samtala om besöksnäringen. Dessa politiker bjöds sedan in till Visita Stockholm
Summit, som ägde rum den 4 december.

Under året har Visita Stockholm även genomfört flera seminarier och aktiviteter. Några av ämnena som
har varit på agendan är employer branding, kompetensförsörjning, ekonomisk prognos inför 2020 och
avtaisrörelsen. Likt föregående år bjöd Visita Stockholm in medlemmarna till en AW, som detta år hölls i
maj. Visita Stockholm bjöd även in till det årliga branschminglet, i år kallat Visita Stockholm Summit,
där föreningens medlemmar träffades på Vasateatern. På minglet delade Visita Stockholm traditionsenligt
ut stipendiet “Årets unga branschstjärna” till två personer som spås en lysande framtid i näringen.

Visita och Visita Stockholm strävar alltid efter att bli fler medlemmar. Ju fler vi är, desto starkare röst har
vi. Vi träffar potentiella medlemmar genom att delta på mässor, nätverksträffar och i andra forum.
Medlemsrekrytering är en långsiktig process och måste bedrivas på vera fronter samtidigt. Visita
Stockholm är per årsskiftet 1 3 1 företag fördelat på 2 064 arbetsplatser.
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Resultat och ställning

Flerårsöversikt
2019 2018 2017 2016

Resultat (‘tkr)
Bidrag 705 763 741 726
Resultat efter finansiella poster -23 66 4 56

Ekonomisk ställning
Balansomsiutning 3 555 3 285 3 253 3 211
Soliditet (%) 89 98 97 99

Definitioner
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansornsiutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).

Förändring av eget kapital

Huvudfond Balanserat Årets Summa
kapital resultat kapital

Beloppvidårets ingång 80000 3078883 59793 3218676
Disposition av föregående års resultat: 59 793 -59 793 0
Årets resultat -36 865 -36 865

Belopp vid årets utgång 80 000 3 138 676 -36 865 3 181 811

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31

Verksamhetens intäkter
Bidrag 705 195 762711
Nettoornsättning 150252 54151

855 447 816 862

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 2 -539 182 -437 953
Personalkostnader 3 -255 195 -312 710

-794 377 -750 663

Verksamhetsresultat 61 070 66 199

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga företag som det finns ett
ägarintresse i 4 -84 450 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0

-84451 0

Resultat efter finansiella poster -23 381 66 199

Resultat före skatt -23 381 66 199

Skatt -13484 -6406

Årets resultat -36 865 59 793
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Balansräkning
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Ägarintressen i övriga företag

Omsättningstillgångar

Kortfristigafordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsiittningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Huvudfond
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

59 375
7 691

67 066

2 800 000

672 582

3 539 648

3 555 198

0
14 421
14 421

2 800 000

370 326

3 184 747

3 284 747

319 826
16 061
37 500

373 387

3 555 198
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Noter

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

Redovisningsprinciperna 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.

Verksamhetens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Visita Stockholm erhållit eller
egen räkning redovisas som intäkt.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.

Nettoonisättning
Intäkt vid försäljningen av deltagaravgifter, partnerskap och övriga intäkter
försälj ningsti 1 Iflillet.

kommer att erhålla för

redovisas normalt vid

Finansiella tillgångar
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Nyckeltaisdefinitioner
Soliditet
Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i
balansräkningen).
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

Not 1 Nettoomsättningens fördelning
2019 2018

Deltagaravgifter morgonmål 5 1 750 13 750
Deltagaravgifter Visita Stockholm Summit 29 000 0
Partnerskap morgonmål och andra evenemang 60 000 37 000
No show-avgift 9 500 3 400
Öres- och kronutjämning 2 1

150 252 54 151

Not 2 Övriga externa kostnader
2019 2018

Kostnader morgonmål 52 832 64 000
Politikermöte 0 6 096
Medlemsmöten 0 5 724
Branschmingel (Visita Stockholm Summit) 304 510 231 813
Årets unga branschstjärna 45 709 41 799
Provision partnerskap 13 200 8 140
Representation, uppvaktning och gåvor 8 563 8 359
Styrelsemöten, strategimöten och föreningsstämma 54 437 7 486
Revision och redovisningstjänster 56 250 52 500
Vidarefakturering och övriga externa kostnader 3 681 12 036

539 182 437 953
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Not 3 Medelantalet anställda
2019 2018

Medelantalet anställda 0 0

Personalkostnaderna har främst bestått av styre isearvoden.

Not 4 Resultat från övriga företag som det finns ägarintresse i
2019 2018

Nedskrivningar -84 450 0
-84 450 0

Not 5 Ägarintressen i övriga företag

Svensk Turism Aktiebolag

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 100 000

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -84 450 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -84 450 0

Utgående redovisat värde 15 550 100 000

Not 6 Kortfristiga placeringar
Anskaffn. Bokfört Marknads

Namn värde värde värde

SHB Multi Asset 40 500 000 500 000 635 652
SHB Kortränta 2 300 000 2 300 000 2 444 946

2 800 000 2 800 000 3 080 598
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Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Verksamheten har fortlöpt som tidigare.

Stockholm den 18 februari 2020
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Visita Stockholm
Org.nr. 802001-4752

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Visita Stockholm för
år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ståfining per den 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträknmgen
och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revislonen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten ‘Den
auktoriserade revisorns ansvar” samt ‘Den förtroendevalde revisorns
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den
andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2019 (men
innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende
denna).

\årt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

1 samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera 1 det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisnmgslagen.
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
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, 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.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet år 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 misstag 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 lSA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgäder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 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 uppskattningar i redovismngen 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 t 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 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
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inhämtas fram till dammet 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 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Den förtroendevalde 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
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Visita Stockholm för år 2019.

Vi nilstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor hari övrigt fullgjort mitt yrkesetaska
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 ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 1

något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättmngsskyldighet mot
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed 1 Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskylclighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen, Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tiulkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers 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.

Stockholm den 24 februari 2019

\ ‘ (‘\

Lena Johnson
Auktoriserad revior

abriella Persson Klahr
/Förtroendevald revisor
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