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Styrelsen för Föreningen Tillväxt Gotland får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Ändamål och verksanihetsjdé
Tillväxt Gotland är en samverkansorganisation för näringslivsfrågor som bildades den 22 oktober 2007.
Andamålet med föreningen är enligt stadgarna att samla det gotländska näringslivet, Region Gotland och
andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra att verka, bo och leva på
Gotland.
Tillväxt Gotland vill bidra till:
*regional hållbar tillväxt och fler företagsetableringar
*ett förbättrat företagsklimat och bättre samarbete
Tillväxt Gotland ska:
*ge service och inspiration till öns företagare
*vara ett forum för dialog mellan regionen och företagare
*underlätta för företag att hitta rätt och lösa problem
*skapa förutsättningar för nytänkande och nätverk
Föreningen hade vid utgången av året 159 betalande medlemmar. Sedan 2015 har ytterligare en typ av
medlemskap utvecklats, sk branschmedlemskap. Detta innebär att en bransch kan välja att kollektivt
ansluta sina medlemmar till föreningen. Så har också skett under året och föreningen hade vid utgången
av året cirka 800 företag i nätverket.

Företaget har sitt säte i Gotland.

Flerårsöversjkt (Tkr)

Huvudintäkt
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet (%)

2017

2016

2015

2014

2 908
212
1 013
69

3 093
305
1 043
48

1 858
105
953
20

777
35
296
28
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Förändring av eget kapital
Balanserat

Beloppvidårets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Årets

Totalt

resultat

resultat

189335

304898

494233

304 898

-304 898
211 616
211 616

0
211 616
705 849

494 233

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

disponeras så att
i ny räkning överföres

494 233
211 616
705 849

705 849
705 849

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Rörelseintäkter, lagerforändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
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Not
1

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

2 292 191
616 294
2 908 485

2 367 215
725 641
3 092 856

-1 803
-893
-2 696
211

617
034
651
834

-1 831
-956
-2 787
304

921
033
954
902

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0
-218
-218
211 616

56
-60
-4
304 898

Resultat före skatt

211 616

304 898

Årets resultat

211 616

304 898
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Not

2017-12-31

2016-12-31

351
76
34
463

545
3
33
582

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

902
968
263
133

988
216
071
275

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

554 400
554 400
1 017 533

460 301
460 301
1 042 576

SUMMA TILLGÅNGAR

1017533

1042576

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

494
211
705
705

233
616
849
849

189
304
494
494

335
898
233
233

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

119
27
164
311

851
756
077
684

62
63
422
548

440
355
548
343

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1017533

1042576
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR2O16:10) om årsredovisning i mindre mretag.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Projektmedel från Tillväxtverket
Övriga bidrag
flyresintäkt

2017

2016

606 294
10 000
616294

645 641
70 000
10 000
725641

2017

2016

1

1

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Föreningen Tillväxt Gotland, org.nr 802439-4416

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Tillväxt Gotland för år 2017.
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 31 december
2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Granskningen har utförts av den föreningsvalde revisorn enligt god revisionssed i Sverige och för den
auktoriserade revisorn enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. 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 fullgj ort 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 föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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 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
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.

•

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 fmns 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 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
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Föreningen Tillväxt Gotland för år 2017.
Vi tillstyrker att fdreningsstämman 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 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 vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vart 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 nagon atgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
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.
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 föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgärder och andra förhallanden
som är relevanta för vart uttalande om ansvarsfrihet.
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