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Styrelsen för Innovationsföretagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Innovationsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges arkitekt- och

teknikkonsultföretag. Med 720 medlemsföretag som tillsammans har ca 39 000 anställda, representerar
Innovationsföretagens medlemmar drygt hälften av branschens resurser. Föreningen har sitt säte i
Stockholm.

Fränijande av ändamålet
Föreningen har genom sitt kansli och sin samverkan inom förbundsgruppen Almega och Svenskt

Näringsliv bedrivit påverkansarbete. informationsspridning samt utbildningsverksamhet för
medlemmarna i föreningen.
Ett aktivt arbete fo att stärka förutsättningarna för föreningens medlemmar har bedrivits. Fokus har
legat på utbildnings- och kompetensfrågor, offentlig upphandling och kontraktsvillkor samt forskning och
innovationsfrågor.

Genom samverkan med Almega ges även stöd till medlemmarna i arbetsrättsliga frågor och
kollektivavtalsrelaterade frågor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2019 har flera väsentliga händelser för föreningen inträffat. Dels har föreningen beviljats inträde

som medlem i Svenskt Näringsliv. Detta har medfört en omarbetning av stadgarna för föreningen för att
tydliggöra de ansvarsområde som tidigare reglerades av Almega Tjänsteförbunden. 1 och med
förbundsbildningen har Innovationsföretagen även blivit delägare i Almega och blivit part i det
samverkansavtal som gäller mellan ägarna till Almega.
Som ett led i en översyn av arbetsformer och finansiering av verksamheten flyttades fem medarbetare till

förbundet, som därmed fick en egen personalstyrka. Tidigare var samma personer anställda i Almega AB,
som levererade denna tjänst åt förbundet. 1 bo jan av året har dessutom ytterligare en resurs i form av en
förbundsj urist anställts.
Utöver detta har det tidigare namnet, Svenska Teknik&Designföretagen, ändrats genom stämmobeslut,

till Innovationsföretagen. Detta skedde vid en extra stämma den 22 januari 2019.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016
Antal medlemsföretag 718 728 721 700
Nettoomsättning 19 963 1 030 973 1 285
Resultat efter finansiella poster 9 653 278 -259 221
Soliditet (%) 69,5 89,5 95,8 96,7

Från och med den 1januari 2019 ingår även branschavgifter i verksamhetens intäkter vilket gör att
nettoomsättningen ökar markant jämfört med tidigare år. Medlemsintäkterna har ökat då fördelningen av
service-och medlemsavgifterna har ändrats mellan Innovationsföretagen och Almega AB.

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

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

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 2 19 963 1 030
Gåvor 9 7131 0
Övriga rörelseintäkter 4 057 0
Summa föreningens intakter 31151 1 030

Föreningens kostnader
Personalkostnader -9 071 0
Övriga externa kostnader -12 729 -752
Summa föreningens kostnader -21 800 -752
Rörelseresultat 9 350 278

Finansiella l)oster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 313 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -10 0
Summa finansiella poster 303 0
Resultat efter finansiella poster 9 653 278

Boksiutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -406 0
Summa bokslutsdispositioner -406 0
Resultat före skatt 9 247 278

Skatter
Skatt på årets resultat -261 0
Årets resultat 8 987 278



Innovationsföretagen 4 (9)
Org.nr 802410-4096

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fin ansk’lla anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 3 561 41
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 561 41
Summa anläggningstillgångar 3 561 41

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 0
Övriga fordringar 278 10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 13
Summa kortfristiga fordringar 418 23

Kassa och bank
Kassa och bank 10 896 1 096
Summa kassa och bank 10 896 1 096
Summa omsättningstillgångar 11 314 1 120

SUMMA TILLGÅNGAR 14875 1 161
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 038 761
Årets resultat 8 987 278
Eget kapital vid rikenskapsårets slut 10 025 1 038

Obeskattade reserver 7
Periodiseringsfonder 406 0
Summa obeskattade reserver 406 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 299 110
Skatteskulder 23 0
Övriga skulder 1 291 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1831 12
Summa kortfristiga skulder 4 444 122

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14875 1161
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Inkonistskatter

Redovisade inkornstskatter 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.

Medlenisavgfter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar fo medlemskap i den ideella föreningen.

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.

Nyckeltaisdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomsiutning.
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Not 2 Nettoomsättning
2019 2018

Nettoonisättningen per intäktsslag
Medlemsavgifter 10 809 1 030
Branschavgifter 9 154 0

19 963 1 030

Not 3 Medelantalet anställda
2019 2018

Medelantalet anställda 6 0

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2019 2018

Ränteintäkter 5 0
Utdelningar 308 0

313 0

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter
2019 2018

Räntekostnader -10 0
-10 0

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffhingsvärden 41 41
Gåva: avserAlmega AB, 261 st 3520
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 561 41

Utgående redovisat värde 3 561 41

Svensk Byggtjänst AB, A 900 st
Svensk Byggtjänst AB, B 1150 st
Almega AB, org nr 556334-0941, 261 st
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Not 7 Obeskattade reserv er
2019-12-31 2018-12-31

Periodiseringsfond 2019 406 0
406 0

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner 926 0
Upplupna sociala avgifter på sernesterlöner 291
Upplupen löneskatt på pensionskostnader 324
Övriga poster 290

1831 0

Not 9 Gåva från Almega Tjänsteförbunden, org.nr: 802004-7505
2019 2018

Andelar i aktier: Almega AB, org nr 556334-094 1, 261 st 3 520 0
Likvida andelar 3 611 0

7131 0
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Innovationsföretagen, org.nr 802410-4096

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Innovationsföretagen 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 ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grundför uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Anditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisoros onsvar.

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 grnnd 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).

Vårt 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 i
det avseendet.

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 de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.

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.
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Revisorns ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
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 misstag. 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 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 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 misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i inaskopi, 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 finns 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 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
Innovationsföretagen för år 2019.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisoros oosvor. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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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 vårt 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 någon åtgärd 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
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 9 R? 2020

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

/1
Elin Götling Christiansson
Auktoriserad revisor
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