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Styrelsen för Visita Södra får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Visita Södra är en av Visitas fem regionföreningar och dess verksamhet omfattar Blekinge, Kronobergs.
Kalmars län och Skåne län samt södra delen av Hallands län t.o.m. Halmstads Kommun.

Föreningen har enligt stadgarna i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja medlemmarnas
intressen och branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och
näringsliv.

Föreningen har sitt säte i Malmö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningens styrelse har sammantaget träffats sju gånger under året. Årsmötet hölls på PM & Vänner i
Växjö. Medlemsträffar och seminarier har hållits runt hela regionen.

För att skapa ännu större förståelse för företagandet i besöksnäringen har föreningen alltid prioriterat att
möta politiken, både nationellt och regionalt. Även detta år har traditionsenligt en politikermiddag hållits
i Stockholm, där alla riksdagsledamöter som representerar sina valkretsar i Visita Södra blev inbjudna.
Cirka 20 ledamöter från olika partier kom till detta event. Tema detta år var gårdsförsäljning med
presentation av svenska vinodlare samt lokalt producerad mat. Många politiker har sedan tagit
möjligheten att praktisera ute hos medlemmarna under året.

Kompetensförsörjningsfrågan har under året fortsatt vara bland de viktigaste frågorna för föreningens
påverkansarbete. Ett exempel är Kockduellen, som tidigare har genomförts i andra regioner i landet, men
under 2019 för första gången har nått Visita Södras region, i städerna Malmö, Helsingborg, Ystad, Växjö
och Ljungby. Syftet med Kockduellen är att öka intresset för Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Visita Södra har också fortsatt att informera medlemmar om möjligheten att rekrytera bland annat kockar
från Sydeuropa. Detta börjar nu ge effekt och fler och fler ser detta som en viktig rekryteringsväg.

Visita Södra var vid årsskiftet 1 006 företag fördelat på 1 445 arbetsplatser. Aktiv medlemsrekrytering
har skett kontinuerligt.
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Resultat och ställning

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016
Resultat ((kr)
Bidrag 617 590 546 545
Resultat efter finansiella poster 513 12154 330 514

Ekonomisk ställning
Balansomslutning 21 731 21176 9242 8959
Soliditet (%) 82 86 98 98

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

Förändring av eget kapital

Balanserat Årets Summa
resultat resultat kapital

Belopp vid årets ingång 9077530 9081 834 18159364
Disposition av föregående års resultat: 9 081 834 -9 081 834 0
Årets resultat -354 832 -354 832

Belopp vid årets utgång 18 159 364 -354 832 17 804 532

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 617336 589814
Nettoomsättning 1 15 000 0

632336 589814

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 2 -597 557 -820 135
Personalkostnader 3 -379 125 -349 989

-976 682 -1 170 124

Verksamhetsresultat -344 346 -580 310

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga företag som det finns ett
ägarintresse i 4 -84 450 0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 5 940469 12737348
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 565 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -107 -3345

857 477 12 734 003

Resultat efter finansiella poster 513 131 12 153 693

Resultat före skatt 513 131 12 153 693

Skatt på årets resultat 0 -3 013 910
Övriga skatter -867 963 -57 949

Årets resultat -354 832 9 081 834
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarintressen i övriga företag 6 15 550 100 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 15 653 061 14 712 592

15 668 611 14 812 592

Summa anläggningstillgångar 15 668 611 14 812 592

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12500 0
Aktuella skattefordringar 3 793 691 0

3806191 0

Kassa och bank 2256491 6363 173

Summa omsättningstillgångar 6 062 682 6 363 173

SUMMA TILLGÅNGAR 21731293 21 175 765

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital 18159364 9077530
Årets resultat -354 832 9 081 834
Summa eget kapital 17 804 532 18 159 364

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 81 616 32 670
Skatteskulder 3 775 473 2 895 338
Övriga skulder 38 423 58 394
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 249 29 999
Summa kortfristiga skulder 3 926 761 3 016 401

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21731293 21 175 765
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

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.

Verksamhetens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Visita Södra erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.

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

Nettoomst’ittning
Intäkt vid försäljning redovisas normalt vid försäljningstillftullet.

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

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomsiutningen (totala tillgångar i
balansräkningen).

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på styrelsens
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. t-i
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning
2019-01-01 2018-01-01

-2019-12-31 -2018-12-31

Kursintäkter 10500 0
Vidarefakturering 4 500 0

15000 0

Not 2 Övriga externa kostnader
2019-01-01 2018-01-01

-2019-12-31 -2018-12-31
Kostnader kurser 29 703 0
Resor, kost och logi 92 3 lO 98 931
Reklam, PR, event mm. 42040 231 010
Representation och gåvor 28471 37 183
Styrelsemöten, medlemsmöten, årsmöte m.m. 284 225 348 287
Revision- och redovisningstjänster 79 283 68 938
Lämnade bidrag och gåvor 35 000 0
Vidarefakturering och övriga externa kostnader 6 525 35 786

597 557 820 135

Not 3 Medelantalet anställda
2019-01-01 2018-01-01

-2019-12-31 -2018-12-31

Medelantalet anställda 0 0

Personalkostnaderna har främst bestått av styrelsearvoden.

Not 4 Resultat från övriga företag som det finns ägarintresse 1

2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31

Nedskrivning Svensk Turism Aktiebolag -84 450 0
-84 450 0
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Erhållna utdelningar
Resultat vid avyttringar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

Not 6 Ägarintressen i övriga företag
Svensk Turism Aktiebolag

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 7 Värdepappersinnehav

Anskaffnings- Anskaffningsv.

värde

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Investeringar under året
Försäljningar/avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Återföring nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

0
940 469
940 469

0 540 743
0 13 137074

-940 469
0

12 737 348

Bokfört Bokfört värde NIarknadsv. Marknadsv.

(f.g. är) bokslutsdag (f.g. år)

-940 469
940 469

0 -940 469
0 -940 469

Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2019-01-01 2018-01-01
-2019-12-31 -2018-12-31

2019-12-31 2018-12-31

100000 100000
100000 100000

0 0
-84450 0
-84 450 0

15550 100000

Innehav (tkr) (f.g. är) värde

La ngfristiga

värdepappersinnehav

Kapita1försalringSHB 15653 (15653) 15653 (14713) 17330 (14713)

15653 (15653) 15653 (14713) 17330 (14713)

Summa innehav 15 653 (15 653) 15 653 (14 713) 17 330 (14 713)

2019-12-31

15 653 061

15 653 061

2018-12-31

8351 108
0 15653061
0 -8351 108

15 653 061

0
0

Utgående bokfört värde 15 653 061 14 712 592
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Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Verksamheten har fortlöpt som tidigare.

Stockholm den 5 februari 2020
/1

Nina Christensson
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Vår revisionsberättelse har lämnats

Lena Johnson
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Visira Södra för år
2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen opprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla våsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsrcdovisningslagen.
Förvalmingsbcrätrclscn är förcnllg mcd ärsrcdovisningcns övtiga
delar.

Grund för uttalanden
Vi har utföri rcvisionen enligt god rcvisionssed i Sverige. Rcvisorcrnas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare t avsnitten “Den
auktoriserade rcvisorns ansvar” samt “J,ckmannarcvisorns ansvar”. Vi
är oberoende i förhållandc till förcningcn enligt gud rcvisorssed i
Sverige. Jag som auktoriscrad revisor har fullgjort mitt yrkcsctiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Övriga upplysningar
Rcvisioncn av årsredovisningen för är 2018 har utförts av cn annan
revisor som lämnat en revisionsberärtclsc daterad 4 februari 2019 med
umodificradc uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan Information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationcn. Den
andra informationen består av Vcrksamhctsbcrättelse 2019 (men
innefattar inte årsredovisningen och vår rcvisionsberättclsc avsccndc
denna).

Värt uttalande avseende rsrcduvisningcn omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande mcd bcstyrkande avseende
denna andra infurmaönn.

1 samband med vår revision av ärstedovisningen är dct vart ansvar att
läsa den informaöon som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig mcd
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vii övrigt inhämtat under rcvisiuncn samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och an den ger en rättvisande böd enligt årsrcdovisningslagcn.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsrcdovisning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentllgheter eller
niisstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpbgr, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt dtift 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 ati utföra revisionen enbgr International Standards on Auditing
(1 SA) och god revisiunssed i Svenge. Mitt mål är att uppnä en nmlig
grad av säkerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felakugheter, vare sig dessa beror på
oegendigherer eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt lS\
och god revisiunssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på gmnd av
oegenrbgheter eller misstag och anses vara väsentliga om dc 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 jag professionellt tmdöme
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 granskningsätgärder bland annat utifrån dessa
tisker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenbga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
art inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegendigheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentllgheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktiiga utelämnanden, felaktig information eller asidosättande 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 redovisningsprineiper som används
och rimligheren i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsan dtift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns nägun väsentlig osäkerhetsfaktur som avser sådana
händelser eller förhällanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens föunäga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen Låsta uppmärksamheten på upplysmngarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
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sådana npplysoiogar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
åtsteduvisningen. Mina slutsatser basetas på de revisionsbevis som
inhämras ftam till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser ellet förhållanden göta att en fötening inte längre kan
fnttsätta vetksamheten.

• urvärderar jag den övcrgripande presentationen, sttuktuten neh
innehållet i åtstedovisningen, däribland upplysningatna, neh om
åtsredovisningen åtctgcr de undcrllggande rransaktionerna 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 rcvisioncn, dänbland
dc eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
idenofierat.

ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionsscd i Svctigc. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagcn 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 co revision
av styrelsens förvaltning för Visita Södra för år 2019.

Vi tillsryrkcr art förcningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
aosvarsftihcr för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört rcvisiooco enligt god rcvisionsscd i Svctigc. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnirtcr “Rcvisorns ansvar”. Vi är
oberoende i förhållande oll föreningen enligt god revisorssed i Sveoge.
Jag som aukroriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkcsctiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revlsorns ansvar
Vårt mål beträffande rcvisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta rcvisionshcvis för att mcd
en timlig 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 crsättmngsskyldighet mot
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
co revision som utförs enligt god rcvisionsscd i Svctigc alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummclser som kan föranleda
ersätroingsskyldighet mot föreningen.

Som co dcl av co revision enligt god rcvisioossed i Sverige använder
den aokrotiscradc revisorn professionellt omdöme och har co
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningco
av förvaltningen grundar sig främst på rcvisiooco av räkcoskapcroa.
Vilka tillkommandc granskoingsårgärder som utförs baseras på den
aokroriseradc rcvisoros professionella bedömning och övoga valda
rcvisorcrs bedömning mcd utgångspunkt i tisk och väsentlighet. Der
innebär att vi fokoscrar granskniogco på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väscndiga för verksamheten och där avsteg
och övcrrrädclscr skulle ha särskild betydelse för förcoiogcns situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslorsooderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om aosvarsftihcr.

Stockholm den

J.coa johnsoo
Aokroriscrad revisor

son
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