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Styrelsen och förbundsdirektören fbr IT&Telekornfbretagen inom Almega får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förva1tningsbertte1se
Verksamheten
A llinänt om verksamh eteiz
IT&Telekomföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund med en särskild arbetsgivarsektion inom
Almegagruppen mcd anslutning till Föreningen Svenskt Näringsliv med säte i Stockholm. Föreningen har
till uppgift att, självt eller genom servicebolag samt samverkansavtal med närstående organisationer, ta
tillvara och främja medlemmarnas gemensamma intressen såsom arbetsgivare och kommersiella företag i
branschen.
Främjande av ändamålet
IT&Telekomföretagen har samverkansavtal med och köper tjänster av Almega AB. All
serviceverksamhet bedrivs inom ramen för Almega AB. Förbundets kapitalförvaltning hanteras av
Svenskt Näringsliv.
Under 2019 har förbundets fokus legat på att skapa goda förutsättningar för medlemsföretagen samt bistå
medlemsföretagen i deras arbetsgivararbete och att bedriva långsiktig avtalsutveckling med förbundets
fackliga motparter.
Under 2019 har IT&Telekomföretagen bedrivit omfattande näringspolitisk och kommunikativ
verksamhet. Förbundet ökade under året genomslaget i medierna och fick fler följare och högre
interaktionsprocent i samtliga digitala kanaler. IT&Telekomförctagen satte agcndan i för förbundet
många viktiga frågor, bland annat gällande fibemtbyggnad, datasäkerhet, kompetens och Al.
IT&Telekomföretagen arbetade med jämställdhetsfrågan genom en nylansering av Womentor. Grunden
har också lagts till en värvningsstrategi för att stärka värvningsarbetet, främst med fokus på
branschmedlernskapet.
Väsentliga händelser

xiii der

räkenskapsåret

IT&Telekomföretagens verksamhet för näringspolitiskt påverkansarbete och kommunikation flyttades
från och med den 1 januari 2019 från servicebolaget Almega AB till den ideella föreningen
IT&Tclekomföretagen. Detta innebär att IT&Tclekomföretagen från 2019 har ett eget kansli med nio
anställda. Under året rekryterades en ny förbundsdirektör, Åsa Zetterberg.
Föreningens arbetsgivarservice bedrivs som tidigare inom servicebolaget Almega AB.
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2019
1302
20 080
9018
94,0

2018
1 297
4 011
4010
99,3

2017
1 286
3 071
1 032
99,1

2016
1 231
3 028
-913
96,9

Från och med den 1 januari 2019 ingår även branschavgifter i verksamhetens intåkter vilket gör att
nettoomsättningen ökar markant jämfört med tidigare år.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Not

Tkr

Föreningens iiitäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

20 080
6 248
26 328

4 011
0
4 011

2

3

690
900
590
738

0
-3 737
-3 737
274

5 508
-228
5 280
9 018

3 737
-l
3 736
4 010

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-1 670
-1 670
7 349

0
0
4 010

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-1 072
6 277

-333
3 677

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

-7
-14
-22
3

4
5
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2019-12-31

2018-12-31

9 420
300
9 720
9 720

9 417
300
9 717
9 717

306
1 528
70
1 904

0
624
14
638

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

12 872
12 872

14 089
14 089

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

40 397
40 397
55 172

29 342
29 342
44 069

SUMMA TILLGÅNGAR

64892

53786

Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Aiiläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6
7

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

4.
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Not

2019-12-31

2018-12-31

53 415
6 277
59 691

49 738
3 677
53 415

1 670
1 670

0
0

815
1 365
1 351
3 531

177
0
194
371

64892

53786

Tk

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

8

9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
årsrcdovisning i mindre företag.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
In ko mstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt
föreningens bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
Medlernsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen.
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet på aktierna och/eller andelarna
minskat och deima värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedsk.rivning.
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och markxiadsvärde. Vid värderingen tillämpas
denna princip på aktieportföljen som helhet vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot
orealiserade vinster inom respektive portfölj.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter
individuell prövning beräknas bli betalt.
Konccrnredovisning
Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3
§ upprättas ingen koneernredovisning.
Nyekelta/sde,finitioaer

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag fbr uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettooinsättiiiiigen per intäktsslag
Medlemsavgifter
Branschavgifier

2019

2018

14 166
5 914
20080

4 011
0
4011

2019

2018

7
7

0
0

872
3 517
4389

0
0
0

362
659
1 499
2520

0
0
0
0

6 909

0

2019

2018

1 959
3 546
3
5508

839
2 898
0
3737

2019

2018

-215
-13
-228

0
-I
-1

Not 3 Personal

Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala lönci’, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Realisationsvinst
Övriga ränteintäkter och utdelningar
Uppskrivningar

Not 5 Räiitekostnader och liknande resultatposter

Realisationsförlust
Övriga räntekostnader

/
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Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31

2018-12-31

9417
9 417

9 417
9 417

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets uppskrivningar
Utgående ackurnulerade uppskrivningar

3

Utgående redovisat värde

9 420

9 417

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackurnulerade anskaffningsvärden

300
300

300
300

Utgående redovisat värde

300

300

2019-12-31

2018-12-31

1 670
1670

0
0

2019-12-31

2018-12-31

483
152
243
473
1 351

0
0
0
194
194

Företag och antal aktier
Almega AB, org nr 556334-0941, 584 st
El-Kretsen i Sverige AB, org nr 556552-7487, 16 st

Bokfört värde
9.404
16

Not 7 Andra långfristiga fordringar

Not 8 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2019

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter
Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka föreningens
framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. 1 denna
bedömning har vi kommit fram till att vi i dagsläget inte kan bedöma effekterna. Värdcpappersportföljen
förvaltas på lång sikt och antas följa den allmänna utvecklingen i borser. Vi bedömer att flera bolag kan
minska eller dra tillbaka tidigare utdelningsförslag, dvs COVID- 19 utbrottet kommer att ha en begränsad
påverkan på kort sikt.
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i IT & Telekomföretagen inom Almega, org.nr 802410-1936

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för IT & Telekomföretagen inom Almega för år

2019.

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

Grundfår uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Den auktoriserade reuisorns ansvar samt Förtroendevo/d revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till förbnndet 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.

Styrelsens och Jörbundsdirektörens ansvar
Det är styrelsen och förbundsdirektören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och förbundsdirektören ansvarar även för den interna kontroll
som de 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 och förbundsdirektören för bedömningen av förbundets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att foitsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om foitsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och förbundsdirektören avser att likvidera förbundet, 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 på fel. 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 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 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 mina 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.
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•

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 anvönds och rimligheten i styrelsens och
förbundsdirektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och förbundsdirektören anvönder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana höndelser 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 otillräcldiga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 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 revisinnens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisinnen, däribland de betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

Förtroendevald 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 årsrednvisningslagen och om
årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets 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 och förbundsdirektörens
förvaltning för IT & Telekomföretagen inom Almega för år 2019.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundfdr uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernos ansva;’. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yikesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisinnsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och förbundsdirektörens ansvar
Det är styrelsen och förbundsdirektören som bar ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed våit uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis fnr att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
förbundsdirektören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon fnrsunmelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot fnrbundet.
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 fnranleda ersättningsskyldighet mot
förbnndet.
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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 tillkominande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella hedömning 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
vasent1iga för verksamheten och da••r avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, heslutsimderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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