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VD HAR ORDET
Besöksnäringen är en av Sverige snabbaste växande nya basnäringar och är den sektor som genererar
konsumtion och intäkter inom flera olika branscher i svensk ekonomi. Turismen sker i hela landet, vilket gör
besöksnäringen till en viktig motor för både tillväxt och sysselsättning. Under 2000-talet har besöksnäringen
varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen.
Sverige har stor potential att fortsätta utvecklas som ett attraktivt besöksland, och så även Uppsala kommun.
Hållbar destinationsutveckling omfattar flera perspektiv såsom social, ekologisk och ekonomisk långsiktig
hållbarhet. Destination Uppsala (bolaget) arbetar aktivt för att staden ska fortsätta utvecklas som en hållbar
destination. Under 2018 blev Uppsala kommun Årets klimatstad i WWFs stadsutmaning One Planet City
Challenge, och placerade sig på en femte plats på den globala rankingen och en nationell andraplats på The
Global Destination Sustainability Index - ett globalt index för mötes- och evenemangsindustrin.
De publika evenemang som bolaget projektleder på uppdrag av Uppsala kommun miljömärks enligt kriterier
bestämda av Håll Sverige Rent. Vidare verkar bolaget för att i mindre utsträckning än tidigare distribuera och
producera tryckt material för att istället fokusera på att utveckla våra digitala tjänster. Detta både för
marknadsföring av Uppsala och inom turistinformationen.
Bolaget mäter turismen främst genom Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik över kommersiella gästnätter
(hotell, stugby, vandrarhem och camping). I skrivande stund har statistiken gällande kommersiella gästnätter i
Uppsala kommun för helåret 2018 inte offentliggjorts. Dock pekar allt på ett positivt utfall, siffrorna t.o.m.
november visar att de kommersiella gästnätterna ökade med 2,2 % jämfört med föregående år. Gästnätter på
hotell ökade mer än kommersiella gästnätter totalt, med 6,7 % för samma period, januari - november 2018.
Kontinuerliga turistekonomiskamätningar genomförs av bolaget under enskilda evenemang för uppföljning.
Av alla de insatser som bolaget genomfört under 2018 kan särskilt nämnas:
• lanseringen av nya digitala funktioner så som; ett webbaserat stödverktyg för lokala arrangörer, en
mediebank med bilder och rörligt material, ett verktyg för e-learning med online-utbildningar för
näringen samt ett nytt pressrum.
• genomförandet av ca 1 000 fältintervjuer med stadens besökare i syfte att få bra underlag om
reseanledningar och annan relevant kunskap om besökaren.
• introduktionen av Uppsalas nya besöksmottagande, ett nytt sätt att möta stadens besökare både
genom digitala kanaler och fysiska möten.
• värvningen av 22 möten och idrottsevenemang och 17 947 gästnätter.
• samarbetet med besöksnäringen att fram exportmogna produkter /upplevelser och marknadsföra
dessa mot utländska målgrupper (Hållbar produktutveckling).
• genomförandet av ett flertal utbildningar för lokala evenemangsarrangörer inom målgruppsanalys,
värdskap, sponsring evenemangssäkerhet samt mätning och analys.
• värdskapet av vår årliga ambassadörsmiddag där lokala värdar av möten, större kulturevenemang
och idrottstävlingar uppmärksammas.
• medverkan i flera nationella forum där vi har berättat om vår verksamhet och nya
innovationslösningar, ex. vår turistinformationsrobot T.I.
• genomförandet av den första Bandyfinalen i Uppsala sedan 2012.
• genomförandet av Allt ljus på Uppsala som under 2018 fick en tydlig konstnärlig inriktning och
kopplades samman med Ingmar Bergmans 100-årsjubileum.
Ett varmt tack för fina samarbeten och stort engagemang från medarbetare, kunder, föreningar,
organisationer, arrangörer, samarbetspartners och leverantörer som på olika sätt medverkat till bolagets
framgång under 2018, med fokus på tillväxt och möjligheter för Uppsala som kommun och destination.
Ett tack till styrelsen och medlemmar i advisory board för god styrning och stöttning av bolaget och dess
uppdrag.
Med vänlig hälsning,
Charlotte Skott, VD
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Styrelsen och verkställande direktören för Destination Uppsala AB får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
Destination Uppsala AB har till ändamål att genom marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom
områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och
sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.
Företaget har sitt säte i Uppsala.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året fått en ny VD.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den första januari 2019 träder en ny organisation i kraft, där det gemensamma ledarskapet för
Näringslivsavdelningen och Destination Uppsala AB arbetar som en strategisk- och operativ
organisation, Näringsliv & Destination, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela näringslivet
inom det geografiska området Uppsala kommun.
Bolagets primära kompetens och organisation ska tas tillvara tillsammans med övriga näringsgrenar.
Med fokus på verksamhetsutveckling och digitalisering ska organisationen, affärsmodellerna och
arbetsprocesserna utvecklas med fokus på målbild och effektivitet mot leverans och stigande NPS (net
promoter score) och NKI-värden (nöjd kund-index) för näringslivet.
Bolaget har inte identifierat några väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.
Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Uppsala Stadshus AB, organisationsnummer 556500-0642, med säte i
Uppsala.
Koncernredovisning upprättas av moderbolaget Uppsala Stadshus AB.
Bolagets styrelse 2018
Destination Uppsala AB har under året haft fyra ordinarie styrelsemöten.
Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordinarie ledamöter
Marlene Burwick (ordförande)
Fredrik Ahlstedt
Maria Gardfjell

Uppsala Kommun
Uppsala Kommun
Uppsala Kommun

Adjungerad
Tiina Mykkänen, VD tom180817
Charlotte Skott VD, fr om 180817

Destination Uppsala AB
Destination Uppsala AB

På kommunfullmäktige i december 2018 beslutades att bolagets styrelse under perioden 2019–2022 ska
bestå av följande tre ledamöter:
Erik Pelling (ordförande)
Fredrik Ahlstedt
Mohamad Hassan
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Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Justerat eget kapital

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2018
23 458
1 939
12 475
10
1 262

2017
13 344
1 760
19 465
9
1 733

Aktie kapital

Balanserat
resultat

200 000

1 166 804

200 000

1 166 804

2016
0
-24
259
97
389

Årets
resultat

-471 008
-471 008

Totalt

1 366 804
-471 008
895 796

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 166 804
-471 008
695 796

695 796

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Not

Tkr

Nettoomsättning

2

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

3
4

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

2018-01-01

2017-01-01

-2018-12-31

-2017-12-31

23 458

13 344

20 924
44 382

17 035
30 379

-881

-527

-28 095
-13 415

-13 958
-14 128

-46

-1

-15
-42 452
1 930

-5
-28 619
1 760

9
0
9
1 939

5
-5
0
1 760

-2 396
-457

-470
1 290

-14
-471

-312
978

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2018-12-31

2017-12-31

239

79

239

79

7

65

79

8

10
75
314

10
89
168

297

469

10 162
1 302
400
12 161

13 997
31
392
14 889

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

0
12 161

4 409
19 298

SUMMA TILLGÅNGAR

12 475

19 466

Balansräkning

Not

Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9
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Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

200

200

200

200

1 167
-471
696
896

189
978
1 167
1 367

470

470

2 396

0

2 396

0

516
4 377
1 828
280
332
1 380
8 713

1 106
3 662
1 642
351
5 248
5 620
17 629

12 475

19 466

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

11

Långfristiga skulder

12

Skulder till koncernföretag

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material
levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen
utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Pågående entreprenadarbeten och liknande
Inkomster till fast pris redovisas som intäkt enligt färdigställandemetoden, det vill säga senast när arbetet
väsentligen är fullgjort.
I balansräkningen redovisas för ej färdigställda uppdrag nettot av nedlagda kostnader minskat med
fakturerade belopp som pågående arbete för annans räkning. Om ett uppdrag befaras gå med förlust
redovisas en kostnad omgående i resultaträkningen.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningsprocent tillämpas: 20%.
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget
kapital.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Justerat eget kapital

Not 2 Omsättningens fördelning

Omsättningen per rörelsegren
Nettoomsättning extern
Nettoomsättning inom Stadshuskoncernen
Nettooomsättning inom Kommunkoncernen
Övriga rörelseintäkter externa
Övriga rörelseintäkter inom Stadshuskoncernen
Övriga rörelseintäkter inom Kommunkoncernen

2018

2017

11 551

4 257

465
11 442
87
0
20 837
44 382

132
8 955
44
0
16 991
30 379

Not 3 Operationella Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 826 092 kronor.
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Not 4 Anställda och personalkostnader

2018

2017

15

16

5
20

3
19

566

1 466

8 458
9 024

7 495
8 961

111

162

715
2 927
3 753

844
2 783
3 789

12 777

12 750

2018

2017

0
-2 396
-2 396

-470
0
-470

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

80
206
286

80
80

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1
-46
-47

-1
-1

Utgående redovisat värde

239

79

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

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 löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Not 5 Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond
Lämnade koncernbidrag

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
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Not 7 Långfristigafordringar hos koncernföretag
2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden

79

65

Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-14
65

79

Utgående redovisat värde

65

79

2018-12-31

2017-12-31

14

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

10
10

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10

10

Utgående redovisat värde

10

10

2018-12-31

2017-12-31

1 302
1 302

31
31

2018-12-31

2017-12-31

196
203
399

193
199
392

2018-12-31

2017-12-31

470
470

470
470

Not 9 Övriga fordringar

Övriga poster

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader

Not 11 Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2017
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Not 12 Långfristiga skulder
2018-12-31

Koncernbidrag

2 396
2 396

2017-12-31

0
0

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31

2017-12-31

477
373
530
1 380

1 166
529
3 926
5 621

Upplupna lönekostnader
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda kostnader

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Uppsala

15/3 - 2019

Erik Pelling
Ordförande

Fredrik Ahlstedt
Ledamot

Mohamad Hassan
Ledamot

Charlotte Skott
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Rebecka Hansson huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor

22/3 - 2019

Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Destination Uppsala AB, org.nr 556457-1460

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Destination Uppsala AB för år 2018. Bolagets årsredovisning
ingår på sidorna 2-11 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Destination Uppsala ABs finansiella ställning per den 31 december 2018
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Destination Uppsala
AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen 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
Destination Uppsala AB 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 våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidan 1. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I 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 och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 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 misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Destination Uppsala AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
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 Destination Uppsala AB 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 våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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 eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Uppsala den 22 mars 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Huvudansvarig revisor
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