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Styrelsen för Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/ avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). 

 

Förvaltningsberättelse 
 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
 

Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen (org nr 816400-2472) är en ideell oberoende förening med säte i Stockholm. 

Föreningen är en av fem regionala kretsar som genom ett avtal med Dataföreningen i Sverige ska verka för en digitalisering 

som stärker människor, företag och samhälle. Detta uppnår föreningen främst genom att sammanföra människor på en 

oberoende plattform, där de tillsammans kan kompetensutveckla sig och på olika sätt påverka . 

 
 

Ägarförhållanden 

Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen ägs av sina medlemmar. 

 
 

Verksamheten under räkenskapsåret 

Året som kännetecknas olika skiften som lett fram till förändringar av verksamheten. Den tidigare ambitionen på riksnivå att 

starta ett antal Center of Excellence har skjutits på framtiden, tills föreningen kan mobilisera de resurser som krävs för att 

kunna genomföra framgångsrikt. 

Föreningens roll som mötesplats för nätverkande i sin nuvarande form är till stor del överspelad, vi lever idag i ett digitaliserat 

samhälle där nätverkande i många olika former är en del av vår vardag. Det gäller såväl privat som professionellt. Trösklarna 

för att hitta likasinnade har sänkts eller helt försvunnit. Det finns en marknad för professionella nätverk med höga avgifter, 

men den är mättad och hårt konkurrensutsatt. Många lycksökare som arrangörer har gjort det svårt att överblicka utbudet. 

Nätverkande har fortfarande varit en del av erbjudandet inom kompetenspaketen, men har endast uppstått medlemsdrivet. Till 

stor del har dock nätverken i föreningen avklingat. Positiva undantag är Informationssäkerhetsnätverket samt 

premiumnätverken för CIO:er och kvinnliga ledare, som är fortsatt livskraftiga. 

Föreningen har under flera år haft underskott i verksamheten, varför allt fokus för föreningens begränsade resurser har 

inriktats på att få en ekonomi i balans genom nya intäktskällor. Detta för att skapa förutsättningar för att kunna öka 

medlemnyttan med nya erbjudanden. 

Under året har också näringsverksamheten tagit fart och blivit lönsam, med intensivutbildningar för utvecklare och en 

nylanserad version av Datakörkortet som utbud. För att kunna driva näringsverksamheten professionellt har vi startat 

dotterbolaget Digitala lyftet i Sverige AB. Nu finns förutsättningar att kunna expandera aktiviteter för medlemmar. I budgeten 

för 2023 finns inlagt att engagera en projektledare på heltid, som ska arbeta med riksföreningens nya inriktning att tydligare bli 

en tankesmedja. 

Utan att vi tidigare använt begreppet, har Dataföreningen länge uppfattats som en tankesmedja inom IT och digitalisering. Det 

ska vi nu bygga vidare på. Dataföreningen har en status där vi förväntas påverka. Med den samlade kompetens som finns 

inom föreningen ska vi bli en stark röst och resurs som samverkar genom den samlande. Konkret kommer projektledaren att 

etablera ett antal påverkansgrupper, en vidareutvecklad form av nätverk med tydliga mål för att åstadkomma förändringar 

inom digitalisering av Sverige. 

Stockholmskretsen stödjer riksföreningen i denna inriktning, genom att mobilisera medlemmar i Stockholm, Mälardalen och på 

Gotland. 
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Vår traditionella form för nätverk kommer att finnas kvar, men drivas enbart på initiativ från medlemmar. Föreningen ordnar 

med praktiska detaljer som till exempel bokning av lokaler och förtäring samt utskick av inbjudningar till medlemmar. 

Efter alla problem med pandemin, kunde vi 28-30 augusti åter genomföra vår uppskattade konferens Säkerhetskryssningen. 

Precis som tidigare år var det en fullbokad kryssning till Tallin, med Sveriges främsta experter inom informations- och 

cybersäkerhet som talare. 

 
 

Personal 

Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen har inte haft några anställda under året. Två personer har varit engagerade som 

konsulter för verksamhetsledning och digital kommunikation, två respektive tre dagar per vecka. Styrelsen har under året haft 

sex ordinarie styrelsemöten och två avstämningsmöten. 

 
Styrelsen har under året bestått av: 

Peter Käll, ordförande 

Christina Bleiken, ledamot 

Belinda Eriksson, ledamot (till och med 2022-03-09) 

Ali Eskarandi, ledamot (från och med 2022-03-09, avgick direkt efter stämman av personliga skäl) 

Fredrik Frimodig, ledamot (till och med 2022-03-09) 

Sebastian Lindström, ledamot (till och med 2022-03-09) 

Heba El Sheemy, ledamot (från och med 2022-03-09) 

Annica Thorberg, ledamot 

Jeanette Thorell, ledamot 

Maria Wester, ledamot (från och med 2022-03-09) 
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Flerårsöversikt  

 
2022 2021 2020 2019 2018 

Nettoomsättning 1 548 672 4 727 799 1 725 348 1 70 005 

Resultat efter finansiella poster -608 417 148 853 -739 230 -237 748 -760 050 

Soliditet (%) 75,33 52,11 70,00 88,00 78,00 

Verksamhetsresultat -745 981 -210 040 -968 414 -161 363 -66 386 

Förmögenhet* 2 804 644 2 803 917 2 725 191 3 598 327 3 592 359 

Medlemmar** 588 806 1 250 1 519 1 937 
 

Kommentar flerårsöversikt 
 

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% med anledning av att en del av föreningens näringsverksamhet numera bedrivs i 

ett nytt dotterbolag. 

*Förmögenhet utgör summan av eget kapital och övervärde på värdepappersinnehav. 
**Avser antal betalda medlemmar i slutet av räkenskapsåret. 

 

 
Förändringar i eget kapital (EK) 

 

 
Not Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

Belopp vid årets ingång  2 314 209 148 853 2 463 061 

Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma  148 853 -148 853 0 

Årets resultat  0 341 583 341 583 

Belopp vid årets utgång  2 463 061 341 583 2 804 644 

 

Resultatdisposition 

    

Till årsstämmans förfogande står följande medel: 
    

Fri överkursfond 0 
   

Balanserat resultat 2 463 061 

Årets resultat 341 583 
Summa 2 804 644 

 
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: 

 
Utdelning 
Balanseras i ny räkning 2 804 644 

Summa 2 804 644 

 
Kommentar till dispositioner 

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

 Not 2022-01-01 2021-01-01 
 2022-12-31 2021-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.    

Verksamhetsintäkter  1 548 672 4 727 799 

Övriga rörelseintäkter  496 855 563 959 

Summa rörelsens intäkter m.m.  2 045 527 5 291 759 

Rörelsens kostnader    

Verksamhetskostnader  -665 713 -1 917 929 

Övriga externa kostnader  -2 007 178 -3 474 468 
Personalkostnader 2 -93 020 -89 703 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
-
15 362 -15 362 

anläggningstillgångar   

Övriga rörelsekostnader -10 235 -4 336 

Summa rörelsens kostnader -2 791 508 -5 501 799 

Rörelseresultat -745 981 -210 040 

Resultat från finansiella poster   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 140 131 360 102 

Räntekostnader och liknande kostnader -2 567 -1 210 

Summa resultat från finansiella poster 137 564 358 892 

Resultat efter finansiella poster -608 417 148 853 

Bokslutsdispositioner   

Erhållna koncernbidrag 950 000 0 

Summa bokslutsdispositioner 950 000 0 

Resultat före skatt 341 583 148 853 

Årets resultat 341 583 148 853 
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Balansräkning 
 

Not 2022-12-31 2021-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 

3 30 722 46 084 

Summa immateriella anläggningstillgångar 
 

30 722 46 084 

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 4 25 000 25 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar  25 000 25 000 

Summa anläggningstillgångar 
 

55 722 71 084 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  559 780 2 179 279 

Fordringar hos koncernföretag  1 492 467 12 956 

Övriga fordringar  245 964 338 267 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  231 127 0 

Summa kortfristiga fordringar  2 529 337 2 530 502 

Kortfristiga placeringar    

Övriga kortfristiga placeringar  2 757 1 785 196 

Summa kortfristiga placeringar  2 757 1 785 196 

Kassa och bank    

Kassa och bank  1 135 120 340 142 

Summa kassa och bank  1 135 120 340 142 

Summa omsättningstillgångar 
 

3 667 215 4 655 841 

Summa tillgångar  3 722 937 4 726 925 
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Balansräkning 
 

  
Not 

 
2022-12-31 

 
2021-12-31 

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  2 463 061 2 314 209 

Årets resultat  341 583 148 853 

Summa fritt eget kapital  2 804 644 2 463 061 

Summa eget kapital  2 804 644 2 463 061 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  141 764 796 365 

Övriga skulder  54 477 448 086 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  722 052 1 019 413 

Summa kortfristiga skulder  918 292 2 263 863 

Summa eget kapital och skulder  3 722 937 4 726 925 
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Noter 
 

1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning 

i mindre företag. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 
 

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga immateriella anläggningstillgångar utifrån en schablonmässig 

nyttjandeperiod på 5 år.  

Tillämpade avskrivningstider 
 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

Antal år 
 

5 

Noter till resultaträkning 

 

 
2 Medelantal anställda 

 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 
 

2022-12-31 2021-12-31 

Medelantal anställda 0 0 

Noter till balansräkning 
 

 
 
3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 

 
2022-12-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 76 808 76 808 

Inköp 0 0 

Utgående anskaffningsvärden 76 808 76 808 

Ingående avskrivningar -30 724 -15 362 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 

Årets avskrivningar -15 362 -15 362 

Utgående avskrivningar -46 086 -30 724 

Ingående nedskrivningar 0 0 

Försäljningar/utrangeringar 0 0 

Årets nedskrivningar 0 0 

Redovisat värde 30 722 46 084 
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4 Andelar i koncernföretag  

 2022-12-31 2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 25 000 0 

Inköp 0 25 000 

Utgående anskaffningsvärden 25 000 25 000 

Ingående nedskrivningar 0 0 

Utgående nedskrivningar 0 0 

Redovisat värde 25 000 25 000 
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Underskrifter av årsredovisning 
 

Ort 

Stockholm 
 

 
Peter Käll 

Datum som framgår av elektroniska underskrifter. 

Styrelseordförande 

Heba El Sheemy 

Datum som framgår av elektroniska underskrifter. 

Styrelseledamot 

 
 

Christina Bleiken 

Datum som framgår av elektroniska underskrifter. 

Styrelseledamot 

Jeanette Thorell 

Datum som framgår av elektroniska underskrifter. 

Styrelseledamot 

 
 

Maria Wester 

Datum som framgår av elektroniska underskrifter. 

Styrelseledamot 

Annica Thorberg 

Datum som framgår av elektroniska underskrifter. 

Styrelseledamot 

 
 
 

Min revisionsberättelse har lämnats det datum som framgår av elektroniska underskrifter. 

 
 

 
Stefan Enmark 

Godkänd revisor 
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Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/, Org.nr 816400-2472

Revisionsberättelse
 
Till föreningsstämman i Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/
Org.nr 816400-2472

 
Rapport om årsredovisningen
 
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/ för
räkenskapsåret 2022.
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/s finansiella ställning
per den 2022-12-31 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.
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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.
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/s 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 /Stockholmskretsen/ för räkenskapsåret 2022. 
 
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 /Stockholmskretsen/
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.
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Dataföreningen i Sverige /Stockholmskretsen/, Org.nr 816400-2472

 

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 /Stockholmskretsen/.
 
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 Sverige /Stockholmskretsen/s
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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