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Årsredovisning

Dataföreningen i Sverige

802006-6349

Styrelsen avger följande årsredovisning för

räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Dataföreningen i Sverige (org nr 802006-6349) är en ideell förening. Verksamheten består av ideella insatser och

näringsverksamhet med syftet att erbjuda kompetensutveckling, erfarenhetsutbyten och omvärldsbevakning inom

digital teknik och digitalisering.

Ägarförhållanden

Dataföreningen ägs av sina medlemmar. Dataföreningen i Sverige har två helägda dotterbolag: DF Kompetens AB

(556386-8255) och DF Infra AB (556636-1910).

Koncernstruktur

Föreningens verksamhet är uppdelad på flera juridiska personer som verkar under ett gemensamt varumärke.

Strukturen består av en central förening och fristående lokala föreningar anslutna genom avtal, som bildar geografiskt

indelade kretsar och avdelningar.

Koncernens erbjudanden består av momsbelagda tjänster. Medlemskapet i föreningen är kostnadsfritt, men förutsätter

att något av de kompetenspaket som erbjuds tecknas.

Dotterbolaget DF Kompetens AB erbjuder högre vidareutbildningar och certifierande utbildningsprogram. DF Infra AB

har hanterat administration och koncernens näringsverksamhet.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Även under 2021 präglades verksamheten av den pågående pandemin. Många av aktiviteterna i de lokala föreningarna

runt om i landet har genomförts online eller i hybridformat (med medverkande både online och fysiskt). Pandemin har

dock medfört att vi genomfört färre aktiviteter än under tidigare år. Vi har inte kunnat genomföra några aktiviteter för

påverka hur digitaliseringen bidrar till samhällsutvecklingen.

Under året har vi introducerat nya kompetenspaket med en tydligare inriktning på professionella roller inom IT och

digitalisering: DF Professional, DF Plus och DF Basic. För studenter och pensionärer finns en rabatterad version av DF

Plus. Vi har också företagspaket för DF Professional och DF Plus, med volymrabatter.

För att förstärka vårt erbjudande har vi inlett ett samarbete med analysbolaget Radar Ecosystems, där medlemmar med

DF Professional får tillgång till Radars rapporter, marknadsanalyser, benchmarking av leverantörer och best practices för

IT-ledare.

Föreningen har också utökat samarbetet med dotterbolaget DF Kompetens, för att samordna erbjudanden och med

gemensamma krafter öka räckvidden i kampanjer.

Under året har vi fortsatt att utveckla och underhålla våra verksamhetssystem, bland annat för att genom förbättrade

integrationer mellan delsystemen öka automationen av medlemshanteringen.

Vi har medverkat och bidragit i våra internationella engagemang inom Cepis, ICDL och Ifip.

Personal

Dataföreningen i Sverige har under året haft tre anställda, varav två har varit projektanställningar.
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1801-1812

459

-415

55

Totalt

4 074 859

0

-1 096 098

2 978 761

1901-1912

3 997

2 160

59

Årets

resultat

-2 942 055

2 942 055

-1 096 098

-1 096 098

2001-2012

3 764

-2 942

59

Balanserat

resultat

7 016 914

-2 942 055

4 074 859

2101-2112

3 452

-1 096

44

4 074 859

-1 096 098

2 978 761

2 978 761

2 978 761

Styrelse

Styrelsen har under året haft åtta ordinarie styrelsemöten, antingen online eller fysiskt.

Styrelsen har bestått av:

· Leif Häggmark, ordförande

· Paul Wennerberg, Södra kretsen

· Dan Leü, Västra kretsen (till och med 2021-04-23)

· Torbjörn Lindgren, Västra kretsen (från och med 2021-04-23)

· Gunilla Almesåker, Östra kretsen

· Peter Käll, Stockholmskretsen

· Lena Lagestam, Mittkretsen

· Sören Berglund, Norra kretsen

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Soliditet %

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Resultatdisposition enligt bolagsstämman

Balanseras i ny räkning

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

RESULTATDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

Summa

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Övriga verksamhetsintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatter

Skatt på årets resultat

Årets resultat

2

3 452 238

21 261

3 473 499

-1 861 865

-1 685 101

-837 993

-4 384 959

-911 460

-250 422

68 559

-2 775

-184 638

-1 096 098

-1 096 098

–

-1 096 098

3 763 632

25 872

3 789 504

-1 331 968

-3 035 519

-985 919

-5 353 406

-1 563 902

-1 768 935

481 771

-90 981

-1 378 145

-2 942 047

-2 942 047

-8

-2 942 055

2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

3 3 975 843

3 975 843

3 975 843

524 852

807 318

440 187

1 772 357

–

–

965 725

965 725

2 738 082

6 713 925

4 226 265

4 226 265

4 226 265

372 288

360 648

115 305

848 241

241 490

241 490

1 596 726

1 596 726

2 686 457

6 912 722

2021-12-31 2020-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 074 859

-1 096 098

2 978 761

2 978 761

240 946

897 824

–

480 835

2 115 559

3 735 164

6 713 925

7 016 914

-2 942 055

4 074 859

4 074 859

155 491

605 673

61 049

112 629

1 903 021

2 837 863

6 912 722

2021-12-31 2020-12-31
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Redovisningsprinciper

Medelantalet anställda

Andelar i koncernföretag

2021

2

2021-12-31

30 196 421

–

30 196 421

-25 970 156

360 094

-610 516

-26 220 578

3 975 843

2020

1

2020-12-31

31 196 421

-1 000 000

30 196 421

-24 201 221

–

-1 768 935

-25 970 156

4 226 265

1

2

3

Not

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Not

Medelantalet anställda

Not

Ingående anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Återföring av lämnat aktieägartillskott

Utgående anskaffningsvärden

Ingående nedskrivningar

Förändringar av nedskrivningar

Återförda nedskrivningar

Årets nedskrivningar

Utgående nedskrivningar

Redovisat värde
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Peter Käll

Gunilla Almesåker

Torbjörn Lindgren

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2022-

Leif Häggmark

Styrelseordförande

Sören Berglund

Lena Lagestam

Paul Wennerberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-

Stefan Enmark

Godkänd revisor

value & friends AB
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Dataföreningen i Sverige, Org.nr 802006-6349
 
Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dataföreningen i Sverige för räkenskapsåret 2021.
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Dataföreningen i Sveriges finansiella ställning per den 2021-12-31 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
 
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
 
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 den 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 för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den 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.
 
Revisorns ansvar
Mina 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 mina 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.
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 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 maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
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- skaffar jag mig en förståelse av den del av Dataföreningen i Sveriges interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
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 jag 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.
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Dataföreningen i
Sverige för räkenskapsåret 2021. 
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Dataföreningen i Sverige enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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
Dataföreningen i Sverige.
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Dataföreningen i Sverige.

 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för Dataföreningen i Sveriges situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
 
 
Skellefteå 
 
 
 
Stefan Enmark  
Godkänd revisor 
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Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently
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Case Audit Log
2022-04-06 13:05:57 UTC Case sent by Christer Berg


Title: Årsredovisning 802006-6349 Dataföreningen i Sverige inkl RB 20211231


Årsredovisning 802006-6349 Dataföreningen i Sverige inkl RB 20211231.pdf:
c94948d43668388bbdabaa03f3b59a878d41405a2056b1f9b9b690c5e27f2dca96395338e62fcb68b70a64ff40b64
4624280c438008e5f1f097133c7a0fbafbc


2022-04-06 13:10:08 UTC Case reviewed by party: Leif Ingemar Häggmark [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 80.72.4.125


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29


2022-04-06 13:14:02 UTC Case request opened by party: Sören Berglund [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.181.34.206


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-P610 Build/RP1A.200720.012; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Version/4.0 Chrome/99.0.4844.88 Safari/537.36


2022-04-06 13:53:46 UTC Case reviewed by party: Sören Berglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.181.34.206


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-P610) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.88 Safari/537.36


2022-04-06 13:57:34 UTC Case signed by party: Sören Berglund [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 193.181.34.206


Useragent:


2022-04-06 13:57:35 UTC Case reviewed by party: Paul Robert Wennerberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 193.181.34.206


Useragent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-P610) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.88 Safari/537.36


2022-04-06 16:44:09 UTC Case request opened by party: Peter Käll [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 217.209.85.219


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Mobile/15E148


2022-04-06 16:44:17 UTC Case reviewed by party: Peter Käll [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 217.209.85.219


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) CriOS/99.0.4844.59 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-04-06 16:44:51 UTC Case signed by party: Peter Käll [nationellt ID-nummer dolt av privacy-inställningar]
(BankID)
IP: 217.209.85.219


Useragent:


2022-04-06 19:48:43 UTC Case reviewed by party: Lena M Lagestam Strutzenblad [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 37.2.236.170


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36


2022-04-06 19:49:24 UTC Case signed by party: Lena M Lagestam Strutzenblad [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 37.2.236.170


Useragent:


2022-04-07 06:36:04 UTC Case request opened by party: Paul Robert Wennerberg [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 66.102.9.160


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)


2022-04-07 06:36:54 UTC Case signed by party: Paul Robert Wennerberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 62.20.144.129


Useragent:


2022-04-07 07:54:33 UTC Case request opened by party: Stefan Andreas Enmark [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 104.28.31.64


Useragent: Mozilla/5.0
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2022-04-07 08:54:20 UTC Case request opened by party: Torbjörn Lindgren [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 31.209.17.51


Useragent: Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Mobile/15E148


2022-04-07 08:54:22 UTC Case reviewed by party: Torbjörn Lindgren [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 31.209.17.51


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.4 Safari/605.1.15


2022-04-07 08:55:55 UTC Case signed by party: Torbjörn Lindgren [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 31.209.17.51


Useragent:


2022-04-07 09:09:02 UTC Case signed by party: Leif Ingemar Häggmark [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 80.72.4.125


Useragent:


2022-04-07 12:28:36 UTC Case reviewed by party: Astrid Ingrid Gunilla Almesåker [nationellt ID-nummer dolt
av privacy-inställningar] (BankID)
IP: 81.233.119.254


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.29


2022-04-07 12:30:11 UTC Case signed by party: Astrid Ingrid Gunilla Almesåker [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 81.233.119.254


Useragent:


2022-04-08 11:39:43 UTC Case reviewed by party: Stefan Andreas Enmark [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 194.132.166.111


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36


2022-04-08 11:41:11 UTC Case signed by party: Stefan Andreas Enmark [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 194.132.166.111


Useragent:


2022-04-08 11:41:11 UTC All parties have signed, certificate generated
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