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Föreningen Sveriges Stadsbyggare  1(7)

802001-8001

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare, 802001-8001 med säte i Stockholm får härmed avge
 årsredovisning för år 2019, föreningens 118:e räkenskapsår.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 Föreningen Sveriges Stadsbyggare, (tidigare Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen), bildades
 1902 och har till syfte att befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom
 samhällsbyggandet, särskilt det kommunaltekniska verksamhetsrådet. Föreningens verksamhet har
 under året präglats av en fortsattstark kurs- och konferensverksamhet, samtidigt som
 annonsförsäljningen minskat. Arbetet med att öka föreningens närvaro på sociala media har fortsatt.
 För ytterligare information om föreningens verksamhet hänvisas till separat verksamhetsberättelse.

 Antalet medlemmar har minskat från 1 950 under 2018 till 1 885 under 2019.

 På grund av att avräkningarna för kurser utförda under senhösten 2019 skedde strax innan årsskiftet
 har både kundfordringarna och leverantörsskulderna blivit högre 2019-12-31 jämfört med 2018-12-31.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Föreningen har en stabil ökning av kursverksamheten men en minskning av annonsintäkterna. Detta
 sammantaget med ökade kostnader för administration har lett till en kraftig försämring av resultatet.

 Styrelsen har ingående analyserat de potentiella effekterna av Covid-19 pandemin på föreningen.
 Tidigare gjord budget har reviderats då efterfrågan på föreningens kursutbud har påverkats negativt.
 Vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande är det emellertid mycket svårt att uppskatta om denna
 påverkan är kortsiktig, dvs ett antal månader, eller om påverkan kommer att bli mer långsiktig.
 Styrelsen kan konstatera att det råder en betydande osäkerhet i omvärlden vilket får somkonsekvens
 att det föreligger en osäkerhet i att kunna bedriva sin planerade verksamhet. Styrelsen följer noggrant
 utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på föreningen.

Flerårsöversikt Belopp i kr
2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 4 826 997 4 901 783 4 719 880 3 280 673
Resultat efter finansiella poster -237 419 616 002 741 078 698 133
Soliditet, % 77 79 79 87

Förändringar i eget kapital
Eget

kapital
Vid årets början 8 240 516
Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat 533

Vid årets slut 8 241 049
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802001-8001

Resultatdisposition
Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
årets resultat 533

Totalt 533

disponeras för
balanseras i ny räkning 533

Summa 533

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
 tilläggsupplysningar.
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802001-8001

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 4 826 997 4 901 783
Övriga rörelseintäkter 471 250 482 775

Summa rörelseintäkter 5 298 247 5 384 558

Rörelsekostnader 3
Verksamhetskostnader -3 574 654 -2 812 363
Övriga externa kostnader -2 495 834 -2 378 720

Summa rörelsekostnader -6 070 488 -5 191 083

Rörelseresultat -772 241 193 475

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 535 150 422 527
Räntekostnader och liknande resultatposter -328 -

Summa finansiella poster 534 822 422 527

Resultat efter finansiella poster -237 419 616 002

Bokslutsdispositioner 2
Förändring av periodiseringsfonder 248 000 -168 000

Summa bokslutsdispositioner 248 000 -168 000

Resultat före skatt 10 581 448 002

Skatter
Skatt på årets resultat -10 048 -111 278

Årets resultat 533 336 724
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802001-8001

Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 8 135 142 8 135 142

Summa finansiella anläggningstillgångar 8 135 142 8 135 142

Summa anläggningstillgångar 8 135 142 8 135 142

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 741 050 42 383
Övriga fordringar 116 708 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 750 286 579
Summa kortfristiga fordringar 873 508 328 962

Kassa och bank
Kassa och bank 2 679 955 3 078 988

Summa kassa och bank 2 679 955 3 078 988

Summa omsättningstillgångar 3 553 463 3 407 950

SUMMA TILLGÅNGAR 11 688 605 11 543 092
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802001-8001

Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 8 240 516 7 903 793

Årets resultat 533 336 724

Summa eget kapital 8 241 049 8 240 517

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 5 905 000 1 153 000

Summa obeskattade reserver 905 000 1 153 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 131 340 1 768 063
Skatteskulder 120 986 106 902
Övriga skulder 155 066 209 979
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 135 164 64 631

Summa kortfristiga skulder 2 542 556 2 149 575

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 688 605 11 543 092
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802001-8001

Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
 råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2  Bokslutsdispositioner
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Förändring av periodiseringsfond -248 000 168 000

Summa -248 000 168 000

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

 Föreningen har inte haft några anställda under 2019.

Not 4  Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 8 135 142 8 135 142
-Tillkommande tillgångar - -
-Avgående tillgångar - -

Redovisat värde vid årets slut 8 135 142 8 135 142
Marknadsvärde 16 388 944 13 936 059

 Förteckning över aktieinnehav, finns i separat bilaga.

Not 5  Periodiseringsfonder
2019-12-31 2018-12-31

Periodiseringsfond 2014 243 000
Periodiseringsfond 2015 388 000 393 000
Periodiseringsfond 2016 188 000 188 000
Periodiseringsfond 2017 161 000 161 000
Periodiseringsfond 2018 168 000 168 000

905 000 1 153 000

 Av periodiseringsfonder utgör 193 670 (246 742) uppskjuten skatt.

Not 6  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 kommer att leda till negativa konsekvenser för
 föreningen under 2020. Föreningen har bland annat tvingats ställa in alla vårens kurser och
 konferenser, med undantag av en första konferens. Troligen kommer föreningen även att tvingas ställa
 in höstens planerade kurser och konferenser. Marknadsvärdet på föreningens kapitalplaceringar har
 minskat under 2020 och styrelsen följer aktivt utvecklingen av virusspridningen och kommer om så
 erfordras vidta lämpliga åtgärder för att begränsa negativa konsekvenser för föreningen.

DocuSign Envelope ID: 9CAE974B-951C-462C-8BE1-643F2E2613F7



Föreningen Sveriges Stadsbyggare  7(7)

802001-8001

Underskrifter

 Stockholm  

Jan G Nilsson Sofi Almqvist
Styrelseordförande

Anders Bylund Mats Hällnäs

Ingrid Persson Ulf Lademyr

Tommie Eriksson

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Fredrik Sjölander Leif Josefsson
Auktoriserad revisor Föreningsvald revisor
KPMG AB

Anders Liljekvist
Föreningsvald revisor
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Till föreningsstämman i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, org. nr 802001-8001 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare 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. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort 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. Sty-
relsen 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 oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Det registrerade revisionsbolagets 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 in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, 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 be-
slut 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 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån 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 be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation 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 omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor 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 uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga 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 in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Sveriges Stadsbyggare för år 
2019. 
Vi tillstyrker 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 obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag 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 vårt ut-
talande 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 skyl-
dig 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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base-
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten 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  
  
KPMG AB  
  
  
  
Fredrik Sjölander Leif Josefson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
  
 
 
 
 
 
Anders Liljekvist 
Förtroendevald revisor 
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