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Fastställelseintyg

 Undertecknad verkställande direktör för Turistrådet Västsverige AB intygar härmed dels att denna
 kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen
 fastställts på årsstämma 2021-03-16. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till
 resultatdisposition.

 Göteborg 2021-03-17

 Fredrik Lindén
 Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Turistrådet Västsverige AB, 556459-4538 får härmed avge
 årsredovisning för 2020.

Allmänt om verksamheten

 Verksamhetens övergripande uppdrag
 Turistrådet Västsverige (Turistrådet) är Västra Götalandsregionens helägda bolag för
 besöksnäringsfrågor. Turistrådets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som
 destination i samverkan med näring, kommuner, andra turistorganisationer och samhället i övrigt.
 Bolagets verksamhet har bedrivits enligt bestämmelserna om kommunala bolag i kommunallagen.

 Turistrådets verksamhet 2020
 Under året har Turistrådet arbetat fram och beslutat om en ny affärsplan för verksamheten. 
 Affärsplanen sätter hållbarhet, ur alla dimensioner, i fokus. Till grund för affärsplanen ligger konceptet
 Hållbarhetsklivet. Detta är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring där offentliga och
 privata aktörer agerar med gemensam kraft för en omställning till ett hållbart samhälle.
 Hållbarhetsklivet är framtaget av Turistrådet Västsverige och engagerar nu flera hundra företag och
 många offentliga aktörer, bl.a. kommuner.
 Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom
 utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss
 när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.
 De fyra principerna är;
 1.     Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
 2.     Bra för både boende och besökare
 3.     Fler besökare när och där det inte är fullt
 4.     Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter
 Anslutna aktörer beaktar de fyra grundprinciperna vid utveckling och marknadsföring och delar med
 sig av konkreta initiativ.

 I linje med den nya affärsplanen och Hållbarhetsklivet har verksamheten organiserats om i två enheter;
 Besöksnäringsinsatser och Marknadsföring.
 Inom Besöksnäringsinsatser bedrivs riktade satsningar som stödjer Hållbarhetsklivet. Inom
 Marknadsföring ansvarar man för support och expertis avseende marknadsföring kopplat till de olika
 besöksnäringsinsatserna.
 De riktade satsningarna ska på ett tydligt sätt påverka vart och när besökaren reser. Satsningarna
 drivs tillsammans med utvalda verksamheter för att skapa attraktiva reseanledningar och nå ut med
 gemensamma budskap. Turistrådet kan också stödja utvalda evenemang som agerar enligt
 Hållbarhetsklivets principer.

 För Turistrådet, som för alla andra verksamheter, har 2020 präglats av pandemin. I dess spår riskerar
 verksamheter att slås ut och mängder av arbetstillfällen att gå förlorade. Under året har därför stora
 insatser gjorts för att bidra till att rädda så många verksamheter och arbetstillfällen som möjligt.
 En stor utbildningsinsats genomfördes under mars-juni online. Cirka 300 personer från 200
 verksamheter deltog. Verksamheterna fick 70% av lönekostnaderna för 1-2 personer täckta genom
 statliga 1:1-medel. Under utbildningen behandlades ämnen som Hållbarhet, Värdskap, Digitalisering,
 Evenemang mm.
 En ny omgång av denna digitala utbildning förbereddes under december 2020 och kommer att
 genomföras under första kvartalet 2021.
 Trots begränsad möjlighet att marknadsföra destinationen under pandemin har Turistrådet genomfört
 ett antal anpassade kampanjer för att locka västsvenskar att upptäcka sina omgivningar och på olika
 sätt stötta lokala företag. Dessutom gjordes en större satsning på att få svenskar att förlägga
 sommarsemestern till Västsverige.  
 Stora delar av Turistrådets utvecklingsarbete har kunnat fortgå trots pandemin. Besöksnäringsföretag
 har erbjudits stöttning i sitt kvalitets- och hållbarhetsarbete och med utvecklingen av synlighet och
 bokningsbarhet i sina digitala kanaler. Stora insatser har också gjorts inom utveckling av bl. a.
 cyklings- och vandringsturism. 

 I samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling har Turistrådet ansökt om och blivit beviljat
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 projektmedel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Detta projekt, Krisstöd
 Västsverige, startade i oktober 2020 och pågår till februari 2023. Syftet med projektet är att ge
 investerings- och utvecklingsstöd till besöksnäringsverksamheter i Västsverige.

 Organisation
 Bolaget leds av en styrelse bestående av nio ledamöter utsedda av Västra Götalandsregionen.
 Styrelsens arbete regleras i en arbetsordning, och under året har styrelsen hållit fem protokollförda
 möten. Arvoden till styrelsens ledamöter har utgått med belopp i enlighet med de anvisningar som
 lämnas från regionens arvodesberedning. 

 Verksamheten bedrivs i Regionens hus i centrala Göteborg, där bolaget också har sitt säte. Antalet
 anställda uppgick vid årets slut till 31 personer, varav 28 tillsvidareanställda. 

 Utvecklingen av gästnätter i Västsverige
 Västsverige är landets näst största besöksnäringsregion efter Stockholms län. Totalt genomfördes 5,7
 miljoner gästnätter i Västsverige på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar under januari -
 november 2020. Det var 41 procent färre än under motsvarande period 2019.

 Ekonomi
 Både kostnader och intäkter för 2020 är klart lägre än föregående år. Med anledning av pandemin har
 satsningar på framförallt marknadsföring kraftigt begränsats och därmed har Turistrådet fakturerat
 Västra Götalandsregionen 7,3 mkr mindre än budgeterat. Bolaget redovisar en vinst på ca 456 tkr efter
 finansiella poster. Årets resultat efter skatt är ca 348 tkr.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Belopp i Tkr

 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 47 530 57 858 56 678 56 440 54 583
Balansomslutning 11 998 14 150 18 416 15 546 17 036
Soliditet 62,1 50,2 36,1 45,4 41,4

Förändring av eget kapital
Bundet eget kaptial Balanserat resultat inkl årets resultat

Ingående balans 1 200 000 5 906 470
Årets resultat 347 981

Utgående balans 1 200 000 6 254 451

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

 Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 Belopp i kr
Ingående balanserat resultat 5 906 470
Årets resultat 347 981

Totalt 6 254 451

 Styrelsen föreslår att samtliga vinstmedel överförs i ny räkning.

 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning 2 47 530 423 57 857 901
Övriga rörelseintäkter 19 908 53 874

47 550 331 57 911 775

Rörelsens kostnader
Handelstjänster -22 724 084 -28 346 105
Övriga externa kostnader -2 732 509 -5 442 223
Personalkostnader 3 -21 637 652 -23 090 310
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar - -31 146
Övriga rörelsekostnader - -51 537

Rörelseresultat 456 086 950 454

Resultat från finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 
och kortfristiga placeringar 5 - -279 000

Resultat efter finansiella poster 456 086 671 454

Resultat före skatt 456 086 671 454

Skatt på årets resultat 4 -108 105 -219 127

Årets resultat 347 981 452 327
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 - -
Uppskjuten skattefordran 100 282 142 368

100 282 142 368

Summa anläggningstillgångar 100 282 142 368

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 62 500 59 252
Aktuell skattefordran 380 215 342 031
Övriga fordringar 2 216 468 2 038 385
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 133 148 736 197
Fordringar hos koncernbolag 8 104 973 10 831 856

11 897 304 14 007 721

Summa omsättningstillgångar 11 897 304 14 007 721

SUMMA TILLGÅNGAR 11 997 586 14 150 089
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1000 aktier) 1 000 000 1 000 000
Reservfond 200 000 200 000

1 200 000 1 200 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 5 906 470 5 454 143
Årets resultat 347 981 452 327

6 254 451 5 906 470

Summa eget kapital 7 454 451 7 106 470

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernbolag 235 929 487 596
Leverantörsskulder 817 188 2 058 075
Övriga kortfristiga skulder 957 664 2 423 083
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 2 532 354 2 074 865

4 543 135 7 043 619

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 997 586 14 150 089
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

 Bolagets verksamhet har bedrivits enligt bestämmelserna om kommunala bolag i kommunallagen.

 Nyckeltalsdefinitioner 

 Balansomslutning: Totala tillgångar 

 Soliditet: (Totalt eget kapital + 78,6% av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

 Pågående projekt värderas i balansräkningen till skillnaden mellan nedlagda utgifter, till den del som
 skall täckas av extern part, och fakturerade/rekvirerade dellikvider. Förändringen under året redovisas
 netto i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
 förvärvet.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Leasing - leasetagare
 Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
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Offentliga bidrag
 Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
 villkoren för att få bidraget uppfyllts och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
 sannolikt kommer att tillfalla företaget samt inkomsten kan beräknas tillförlitligt. Offentliga bidrag har
 värderats till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.  

 Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
 prestationen utförs och de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt
 kommer att tillfalla företaget och inkomsten kan beräknas tillförlitlig. Offentliga bidrag har värderats till
 det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått.

 Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas
 bidraget som en skuld.

 Offentliga bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång minskar tillgångens
 anskaffningsvärde.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                       

Not 2  Nettoomsättning

Nettoomsättning 

 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Bidrag från Västra Götalandsregionen 47 261 110 54 720 016
Övriga intäkter 269 313 3 137 885

Summa 47 530 423 57 857 901
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Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Män 9 11
Kvinnor 22 22

Totalt 31 33

Könsfördelning i företagsledningen
2020-12-31 2019-12-31

Andel kvinnor
Styrelsen 67% 56%
Övriga ledande befattningshavare 50% 50%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Styrelse och VD 1 470 947 1 289 918
Övriga anställda 13 509 401 14 050 405

Summa 14 980 348 15 340 323
Sociala kostnader 4 105 463 4 871 883
Pensionskostnader 1 920 165 2 215 721

Summa 21 005 976 22 427 927

 Vid nuvarande ålder och vid uppsägning från företagets sida är VD:n efter 12 månaders anställning,
 utöver uppsägningslön i 6 månader, berättigad till en engångsersättning uppgående till 12
 månadslöner. Denna reduceras vid ny anställning eller konsultuppdrag inom Västra
 Götalandsregionen.

Not 4  Skatt på årets resultat
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Aktuell skattekostnad 66 019 147 711
Förändring uppskjuten skattefodran 42 086 71 416

108 105 219 127

Not 5  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 279 000 279 000
-Nedskrivning -279 000 -279 000

Redovisat värde vid årets slut - -

 Avser 2 790 andelar (3,7%) i 556452-7157 Svensk Turism AB.

 I december 2019 fattade staten ett beslut om att köpa samtliga aktier i Visit Sweden AB, där Svensk
 Turism AB var ägare till 50%. Aktierna överläts till staten för 0 kr. Denna aktiepost var mer eller mindre
 det enda av värde i Svensk Turism ABs balansräkning. Därmed gjordes en nedskrivning av hela
 aktiernas värde i bokslutet 2019 och bolagets bedömning är fortfarande att värdet är 0 kr.
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Not 6  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna löner 61 110
Semesterlöneskuld 1 236 644 1 086 111
Social avgifter 388 553 341 256
Löneskatt 372 712 430 061
Övriga upplupna kostnader 473 335 217 436

2 532 354 2 074 864

Underskrifter

 Göteborg 

  

Birgitta Adolfsson Fredrik Lindén
Styrelseordförande Verkställande direktör

Claes-Göran Borg Yvonne Stafrén

Ronnie Brorsson Charlotte Nordström

Aida Karimli Jan-Åke Jansson

Karin Greenberg Gelotte Beatrice  Ekelund

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunilla Lönnbratt Isa Schuman
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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