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Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre
förutsättningar för nya företag att etablera sig på ön,
få befintliga verksamheter att växa och fler jobb att
skapas. Med vårt stora nätverk kan vi få kvarnarna att
mala snabbare och vända problem till möjligheter.
Som medlem blir du även inbjuden till kontinuerliga
frukostmöten, aktuella föredrag och andra
evenemang som kan hjälpa dig, ditt företag och
hela det gotländska näringslivet.
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VERKSAMHET

Ett nätverk och en
mötesplats
Om du är snickare på sudret eller handlare
på norr spelar egentligen ingen roll. Vi jobbar
för att alla branscher och hela Gotland skall
kunna växa.
Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre förutsättningar för nya före
tag att etablera sig på ön, få befintliga verksamheter att växa och
fler jobb att skapas. Med vårt stora nätverk kan vi få kvarnarna att
mala snabbare och vända problem till möjligheter. Som medlem blir
du även inbjuden till kontinuerliga frukostmöten, aktuella föredrag
och andra evenemang som kan hjälpa dig, ditt företag och hela det
gotländska näringslivet.

En idé som bär frukt
Tillväxt Gotlands verksamhetsidé är att se till att nya företag eta
blerar sig på ön, att befintliga verksamheter växer och att fler jobb
skapas.
Vi arbetar med alla branscher och ser till att de behov och krav som
finns i respektive bransch lyfts fram och förhoppningsvis kan åtgär
das. Vi jobbar för att detta skall bidra till ett fungerande och attraktivt
företagsklimat.
Tillväxt Gotland är också en viktig mötesplats. Här träffar bransch
företrädare, myndigheter och organisationer varandra för att disku
tera möjligheter och lösa problem.
Som medlem kan du skapa bättre affärer för dig, ditt företag och
hela Gotland. Vi är en stark förening som består av 650 medlemmar
med målsättningen att bli många fler. Vill du också vara med?

”Vi jobbar för
fler besökare, fler
etableringar och för
att få fler att
bosätta sig här.”
Roger Hammarström
Projektledare
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Vårt uppdrag
–ökat samarbete
Tillsammans med näringslivet inledde vi
året med att uppdatera mål och inriktning.
Full enighet råder nu kring att vi skall öka fokus
på samarbete inom och mellan olika branscher.
Ökat samarbete
Det övergripande målet som nu blev vårt uppdrag var att öka samarbetet mellan olika branscher för att identifiera hinder för tillväxt.
Som en naturlig koppling till detta sa man att vårt underliggande
mål måste vara att få regionen och det offentliga att förstå det över
gripande målet.
Vi tror att denna inriktning kommer att vara positiv för hela Gotlands
näringsliv och leda till korsbefruktningar. Så klart är en gemensam
röst starkare än tio olika.
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HÄNT UNDER 2015

Branscher
I linje med vår nya inriktning har ett antal samarbeten initierats under
året med olika branscher. Nätverk har under året startats upp inom
exempelvis industri, handel, bank/finans och kundtjänstföretag.

Bygg

Fastighet

Bank & Finans

Handel

Hotell &
Restaurang

Industri

Lantbruk

Transport

Övrigt

Besöksnäring – En viktig näringsgren
Alla branscher och företag är viktiga för tillväxt på Gotland. Oavsett
vilken bransch ett företag tillhör är besöksnäringen en viktig kata
lysator. Under året har Gotlands förenade besöksnäring bildats och
rekryterat personal. Tillväxt Gotland har under året valt att bidra
med 300.000 kronor i detta arbete.

Medlemmar och nätverk
Vi är idag cirka 650 företag i nätverket. Under året har vi utvecklat
våra former för medlemskap. Oavsett man är enskilt företag eller
branschorganisation finns former att vara med i nätverket. Vi vill
göra det enkelt för näringslivet att se sin del i helheten!
Vi har också utvecklat en form av partnerskap för våra medlemmar.
Här kan man skräddarsy sin satsning på tillväxtarbetet och anpas
sa den efter sin egen verksamhet. Först ut var Länsförsäkringar
Gotland och sedan Swedbank. Partners är viktiga för föreningen och
kommer på sikt att kunna sänka trösklarna för fler företag att vara
med i nätverket.

Frukostmöten
En gång varannan månad har vi haft frukostmöten på Strand Hotell.
Med frukost och tid för mingel har vi haft aktuella teman och inbjud
na gäster. Uppslutningen är god och mötena en bra plattform för
alla inom näringslivet att träffas på. Träffarna är öppna även för icke
medlemmar.
Föreningen är också med och planerar Region Gotlands näringslivs
frukostar i samverkan med övriga näringslivsorganisationer.

Frukostmöten arrangeras var
annan månad på Strand Hotell.
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Gotland i Sverige och världen
Tillväxt Gotland är en lokal näringslivsorganisation med stadgar
och arbetssätt anpassat efter våra förhållanden på Gotland. Vid
behov vill föreningen också bistå med kunskap kring nationella och
internationella frågor. Vi har därför valt att ingå partnerskap med
Östsvenska handelskammaren. Tillsammans har vi anordnat olika
seminarium med teman som Internationalisering och finansiering
för våra medlemmar,

Almedalsveckan
Almedalsveckan var en gång arenan för politiker och politiska
frågor. Det är den fortfarande men har utvidgats till att nu även vara
arenan för näringslivet, dess organisationer och företag. Tillväxt
Gotland är med under veckan och visar det gotländska näringslivet.
Varje dag startade vi med ett seminarium. Gotländska företag fick
berätta om hur det är att driva företag här och på så sätt får vi till
fälle att fånga upp potentiella etableringar.

Tillväxt och innovation
Gotland har underbart många företag! De flesta små med ett fåtal
anställda. De flesta kämpar i det tysta och är på många sätt hjältar.
Dessa små företag och framförallt företagare står för mycket av
den tillväxt och innovation vi har och det ville vi lyfta. Tillsammans
med Almi Företagspartner Gotland valde vi att lyfta fram 12 olika
företagare under året. Syftet var att inspirera andra att göra samma
sak. Resultatet blev en bildutställning i Visby centrums galleria där
de får inspirera andra i ett helt år.

Årets stora inspirationsdag
Under året gör vi ett stort antal arenor där företag, organisationer
och det offentliga kan träffas. Den största arenan är Företagardagen
som arrangeras av oss varje höst. Arenan är en plats för inspiration
med olika föreläsningar och seminarier. Det är också en plats där vi
hyllar näringslivet och tjänstemän för deras insatser under året. Ett
tiotal priser delas ut under galamiddagen på kvällen.
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Vi började varje dag under Almedals
veckan med ett seminarium.

Tolv innovativa småföretagare presenterades i en bildutställning i Visby centrums galleria.

Våra frukostmöten är öppna även för icke medlemmar.

Tillväxt Gotland är med under Almedaslveckan och visar det gotländska näringslivet.
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Sockenutveckling
Under året beslöts att vi skulle ta oss an ytterligare en stor plattform
för inspiration. Den heter 92 möjligheter för tillväxt och handlar om
sockenutveckling. Gotland har 92 socknar och därmed borde det
finnas 92 möjligheter för tillväxt. Dagen arrangeras för första gången
i januari 2016 och målet är att den skall vara årligen återkommande.
Dagen väntas bli ett bra komplement till Företagardagen som hand
lar mer om utveckling kring själva företagandet.

Medlemsråd
Tillväxt Gotland skall ha nära till sina medlemmar och omvänt skall
våra medlemmar ha nära till verksamhetsledare och styrelse. Därför
inrättades i början på året medlemsråd inom de tre katalysatorerna
bo/leva, etablera och besöka. Fyra personer jämte verksamhets
ledaren i varje råd träffas några gånger per år och får tillfälle att
utbyta information.
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Bo/leva

Etablera

Besöka

STYRELSE

Magnus Larsson
Ordförande, Tillväxt Gotland sedan 2015.
Född 1967.

Christer Bruzelius

Therese Appelqvist

Juliana Falke

Mariette Nicander

VD för Destination Gotland AB
sedan 2012. Född 1958.

Driver Ekegården Kursgård.
Född 1973.

Företagschef på Swedbank
Gotland sedan 2012. Född 1982.

VD för Länsförsäkringar Gotland sedan 2011. Född 1960.

Gustav Melén

Jenny Larsson

Aydin Akyüs

Carin Sjöberg

Egen företagare och ägare till
Affärskonsult Gustav Melén AB
sedan 2013. Född 1982.

VD för GEAB mellan åren
2013–2015. Född 1973.

Eget företagare sedan 2006.
Driver Ekängen i Garda.
Född 1978.

VD Gotlands Media sedan
2014. Född 1966.

BRANSCHER

Bygg

Fastighet

Industri

Bank & Finans

Lantbruk

Transport

Handel

Hotell &
Restaurang

Övrigt
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ÅRSREDOVISNING
Föreningen Tillväxt Gotland
Org. nr 802439-4416

Styrelsen för Föreningen Tillväxt Gotland får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2015.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Ändamål och verksamhetsidé
Tillväxt Gotland är en samverkansorganisation för näringslivsfrågor som bildades den 22 oktober 2007.
Ändamålet med föreningen är enligt stadgarna att samla det gotländska näringslivet, kommunen och andra
aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra att verka, bo och leva på Gotland.
Tillväxt Gotland vill bidra till:
• regional hållbar tillväxt och fler företagsetableringar
• ett förbättrat företagsklimat och bättre samarbete
Tillväxt Gotland ska:
• ge service och inspiration till öns företagare
• vara ett forum för dialog mellan kommunen och företagare
• underlätta för företag att hitta rätt och lösa problem
• skapa förutsättningar för nytänkande och nätverk
Föreningen hade vid utgången av året 148 betalande medlemmar. Under året har ytterligare en typ av
medlemskap utvecklats, sk branschmedlemskap. Detta innebär att en bransch kan välja att kollektivt ansluta
sina medlemmar till föreningen. Så har också skett under året och föreningen hade vid utgången av året
cirka 650 företag i nätverket.

Flerårsöversikt (Tkr)
Föreningens intäkter

2014

2013

2012

1 858

777

1 754

1 898

Resultat efter finansielle poster

105

35

-209

-78

Balansomslutning

953

296

277

510

20

28

18

51

Soliditet (%)
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Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående
vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

84 673

disponeras så att

104 662

i ny räkning överföres

189 335

189 335

189 335

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning
Not

2015

2014

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning

1 219 238

695 953

638 318

81 542

1 857 556

777 495

-1 027 431

-588 790

-725 705

-152 695

-1 753 136

-741 485

104 420

36 010

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

310

179

Räntekostnader och liknande resultatposter

-68

-1 272

Summa finansiella poster

242

-1 093

Resultat efter finansiella poster

104 662

34 917

Resultat före skatt

104 662

34 917

Årets resultat

104 662

34 917

Övriga rörelseintäkter

2

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

3

Finansiella poster
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

Not

2015

2014

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

596 412

33 434

Övriga fordringar

59 354

66 589

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

66 837

81 542

722 603

181 565

230 868

123 744

Summa kassa och bank

230 868

123 744

Summa omsättningstillgångar

953 471

305 309

SUMMA TILLGÅNGAR

953 471

305 309

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

Not

2015

2014

84 673

49 756

Årets resultat

104 662

34 917

Summa fritt eget kapital

189 335

84 673

Summa eget kapital

189 335

84 673

3 639

6 452

237 843

57 019

Skatteskulder

29 542

0

Övriga skulder

86 619

23 414

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

406 493

133 751

Summa kortfristiga skulder

764 136

220 636

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

953 471

305 309

Eget kapital

5

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
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STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

2015

2014

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Tilläggsupplysningar/noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2015
Erhållna kommunala bidrag

2014
0

81 542

Projektmedel från Tillväxtverket

548 318

0

Övriga bidrag

90 000
638 318

81 542

Not 3 Anställda och personalkostnader
2015

2014

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar

426 809

45 223

Sociala kostnader och pensionskostnader

292 089

71 332

(varav pensionskostnader)

(121 775

0)

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

718 898

116 555
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Not 4 Checkräkningskredit
2015-12-31

2014-12-31

100 000

100 000

0

0

Balanserat
resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång

49 756

34 917

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

34 917

-34 917

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

Not 5 Förändring av eget kapital

Årets resultat

104 662

Belopp vid årets utgång

84 673

104 662

Visby 2016
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Carin Sjöberg

Christer Bruzelius

Magnus Larsson

Gustav Melén

Therese Appelqvist

Juliana Falke

Jenny Larsson

Mariette Nicander

Aydin Akyüz
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Föreningen Tillväxt Gotland,
org.nr 802439-4416

Rapport om
årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar samt stadgar

Vi har reviderat årsredovisningen för Föreningen Tillväxt
Gotland för år 2015.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat
styrelsens förvaltning för Föreningen Tillväxt Gotland för år
2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan för
anleda ersättningsskyldighet.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beak
tar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele
vanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgär
der som är ändamålsenliga med hänsyn till omständighet
erna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Visby den 7 mars 2016

Lekmannarevisorn har inte granskat enligt International
Standards on Auditing utan enligt god revisionssed i
Sverige.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 2015-12-31 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Barbro Hallgren			Håkan Ahlsten
Godkänd revisor			Lekmannarevisor
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Tillväxt Gotland ska
fokusera på de frågor som
är väsentliga för det
gotländska näringslivet.

Tillväxt Gotland Donners plats 1 621 57 VISBY info@tillvaxtgotland.se
www. tillvaxtgotland.se
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