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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÖVERSIKT 2020

STYRELSE OCH REVISORER

NEXT SKÖVDE
DESTINATIONSUTVECKLING AB

Kommunfullmäktige, Skövde Kommun, utser
styrelsen som består av sju ledamöter, av
vilka tre föreslås av Näringslivsforum som
representanter för näringslivet. Övriga fyra
ledamöter är politiker.

Bolaget ägs till 100 procent av Skövde kommun
genom Skövde Stadshus AB. Next Skövde skall
bidra till att utveckla och marknadsföra Skövde
till gagn för såväl Skövdebor som besökare.
Utgångspunkten för Next Skövdes arbete är
”Vision Skövde 2025”.

•
•
•
•
•
•
•

Next Skövde skall, i samarbete med en rad
privata och offentliga aktörer, verka för att göra
Skövde till en bättre stad att leva, arbeta och
studera i samt att besöka.

ÄGARDIREKTIV

Carl Henrik Ohlsson, Ordförande, N
Jörgen Frödelius, Vice ordförande, P
Katarina Jonsson, P
Emma Andersson, P
Lennart Richardsson, N
Kristian Sandahl, N
Alva Orrenvade, P (avsade sig uppdraget
i december 2020 på grund av flytt, platsen
därefter vakant)

N = Näringslivsrepresentant, P = Politiker

Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att
koordinera och positionera Skövde som destination.
Bolaget skall driva och utveckla besöksnäringen så
att den ökar mer än i riket. Bolaget skall verka för
att utveckla Skövdes attraktionskraft. Detta skall
bolaget göra genom att:

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Mats Olsson

REVISORER
Björn Andersson, PwC, auktoriserad revisor
Ingrid Bäfman, lekmannarevisor

•

Ansvara för marknadsföringen av Skövdes
besöksmål och bidra till dess utveckling.

•

Aktivt delta i och bidra till kommunstyrelsens
arbete med att stärka Skövdes varumärke.

•

Ansvara för att attrahera och utveckla
evenemang och möten. Bolaget har ett
koordineringsansvar och arbetet sker i nära
samarbete med angränsande organisationer.

•

Samverka med systerbolag, kommunens
sektorer, näringsliv, föreningar och andra
organisationer i Skövde.

•

Arbeta för att attrahera och utveckla
besöksrelaterade etableringar till Skövde.

•

•

Ansvara för utveckling av aktiviteter i staden
och driva arbetet med att skapa och utveckla
event som stärker Skövdes varumärke.

Drivande i samverkan med övriga kommuner
och destinationer i Skaraborg samt med
regionala och nationella myndigheter och
organisationer.
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AFFÄRSPLAN 2021-2023
Styrelsen har antagit en strategisk treårig
affärsplan för perioden 2021-2023. Denna
plan ligger till grund för den årliga operativa
verksamhetsplanen.

Vår mission
Next Skövde skall hållbart utveckla Skövdes
attraktionskraft och unika destinationer.

Vår vision
Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövdes
vision 2025 överträffas.

Vår affärsidé
Next Skövde skall aktivt bidra till att Skövde mitt
i Skaraborg är utvecklande och attraktivt att
besöka, leva och verka i.

LÅNGSIKTIGA INRIKTNINGSMÅL
Övergripande
– Bolaget skall verka för att hållbart koordinera och
positionera Skövde och dess unika reseanledningar.

Kundperspektivet
– Vi skall driva på och bidra till Skövdes utveckling för
att stärka platsens attraktivitet för besökare, talanger
och investerare.

Ekonomiperspektivet
– Vi skall skapa en långsiktigt stark ekonomi i balans.

Processperspektivet
– Vi skall förtjäna förtroendet som motor inom
besöksnäringen i Skaraborg.

Medarbetarperspektivet
– Vi skall verka för att vara en arbetsplats där
medarbetarna mår bra och utvecklas positivt.

ÅRSREDOVISNING 2020 Next Skövde Destinationsutveckling AB
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ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER

BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget tar årligen fram verksamhetsplaner
som beskriver insatser och aktiviteter som skall
genomföras under verksamhetsåret. Dessa
planer följer den inriktning som läggs fast i den
treåriga affärsplanen. Vd är ansvarig för den
årliga verksamhetsplanen. Avstämning sker
kvartalsvis till styrelsen.

Bolagets verksamhet bedrivs för närvarande
inom tre verksamhetsområden.

•
•
•

Vår utgångspunkt när vi gör
verksamhetsplanering 2021 är att detta
verksamhetsår kommer att vara starkt
påverkat av Coronapandemin. Detta innebär
att vi planerar för ett år med restriktioner
gällande folksamlingar vilket framförallt
påverkar möjligheten att arbeta med ordinarie
evenemang och värvning av möten. Vårt
huvudfokus för 2021 är att i möjligaste mån
stötta våra företag inom vår lokala besöksnäring.
Det kan handla om digitala aktiviteter,
kampanjer för att stötta det lokala och
utveckling av utomhusaktiviteter.

Marknad
Evenemang & Möten
Destinationsutveckling

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Coronapandemins påverkan
på verksamheten
När Coronapandemin slog till i början av
året innebar det en helt ny verklighet för
besöksnäringen som bransch. Det var inte
frågan om en inbromsning utan en tvärnit där
nästan alla intäktströmmar försvann över en
natt. Vi har som destinationsbolag ställt om vår
verksamhet och tagit ett antal initiativ för att
stötta och hjälpa de företag som drabbats. Vi
har samlat in och marknadsfört de företag som
ställt om och anpassat sin verksamhet.
Vi har genomfört lokala hemesterkampanjer
och gjort insatser för att stötta stadens krögare.
Vi har dessutom i ett särskilt uppdrag från
kommunledningen förberett ett antal aktiviteter
som skall hjälpa igång stadens verksamheter när
väl krisen släpper.
Bolagets egna arbete med evenemang och
aktiviteter har påverkats i stor utsträckning av
Corona. Alla större evenemang har tvingats att
ställa in. Vi har också minskat ner öppettider
i Turistcenter och i slutet av året haft helt
stängt för fysiska besök. Vi har utvecklat ett
antal nya aktiviteter, varav flera digitala, som
kunnat genomföras utan att skapa risk för
folksamlingar.
Sammanfattningsvis har vi påverkats
verksamhetsmässigt av pandemin, men inte
ekonomiskt. Bolaget har i grunden ett starkt eget
kapital och god likviditet vilket gör att vi står bra
rustade även framåt.
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MARKNAD

Marknadsarbetet inom Next Skövde består av tre
olika delar: löpande information och inspiration
om Skövdes utbud, marknadsföring av specifika
evenemang samt kampanjer.
•

•

Next Skövde ansvarar för två webbplatser
och totalt sju konton på Facebook och
Instagram. Under 2020 har endast fyra av
dessa konton varit aktiva då tre av dem är
evenemangsbaserade. På Facebook och
Instagram har vi gjort en ökning med 36%
fler följare jämfört med 2019. Gemensamt
har dessa fyra konton totalt ca 17 500 följare.
På Next Skövdes webb har vi jämfört med
2019 haft en ökning med 2% fler användare
under 2020. På Billingen Skövdes webb har vi
jämfört med 2019 haft en ökning med 56% fler
användare under 2020.
Under 2020 har vi aktivt arbetat med vårt
konto på Youtube och har ökat antalet
prenumeranter med 269%. I dagsläget har vi
ca 700 prenumeranter.

Under året har vi publicerat ett 40-tal
pressmeddelanden som tillsammans
gett 37 500 visningar. Tre i topp bland de
pressmeddelanden som visats mest är:
Matfestivalen i Skövde ställs in, Premiär för Hitta
ut i Skövde den 1 maj och VM-deltävling i Enduro
till Skövde sommaren 2020.

•

Drift av Skövde kommuns 5 Infartstavlor.

•

Produktion av Magasin – Skövde Magasin
Vinter och Sommar.

•

Marknadskampanjer – Hemesterkampanj,
Billingen året runt, Vi ses i centrum samt
marknadsföring kopplat till Visit Skaraborg.

STORVERK I SMÅSTADSMILJÖ - SKÖVDE
EN DEL AV DET NYA INNOVATIVA SVERIGE

PLATSVARUMÄRKESARBETE
Next Skövde leder i samverkan med Skövde
kommun en process för att definiera och
implementera ett platsvarumärke för Skövde.
Med ett tydligt platsvarumärke kan vi stärka
Skövdes attraktivitet och ha större framgång
med att locka till oss inflyttare, studenter,
besökare och företagsetableringar. Ett
framgångsrikt platsvarumärke används av
många företag och organisationer på platsen.
Det ägs av alla som vill berätta om sin plats.
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•

Under året har vi lanserat ett större
dokumentärfilmsprojekt som vi har arbetat med
under flera år. Dokumentärfilmen som nu går
att se på Youtube har vid årsskiftet haft över
200 000 stycken visningar.
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EVENEMANG & MÖTEN

DESTINATIONSUTVECKLING

Verksamhetsområdet evenemang och möten
har i mycket hög utsträckning påverkats av
Coronapandemin, eftersom restriktionerna
ej tillåtit människor att samlas. Vi har under
året tvingats ställa in, ställa om och tänka
nytt. Vi har aktivt bidragit till tillskapande
av flera digitala evenemang och satsningar
såsom digitala webbsändningar, digitala
upplevelsepromenader, konstutställningar
med mera.

VISIT SKARABORG
Inom ramen för samverkansprojektet Visit
Skaraborg har vi under året produktutvecklat
ett antal Skaraborgsgemensamma
reseanledningar som därefter har
marknadsförts tillsammans.
Vi har arbetat tematiskt under begreppen
Vandra, Cykla, Golfa, Tågluffa i Skaraborg.
Därutöver har vi utvecklat Eadible Country
Skaraborg med pop up-restauranger i
naturen, mat- och upplevelsevandringar
i platåbergslandskapen tllsammans med
Platåbergens Geopark samt familjebesöksmål
på temat KLUB. De olika produkterna har vi
samlat på webben www.skaraborg.nu.

SM-VECKAN VINTER 2023
Skövde har av riksidrottsförbundet tilldelats
värdskapet för SM-veckan vinter 2023.
Redan under året har planerinsarbetet
startats upp och det projektleds av Next
Skövde.

BILLINGEN
Arbetet med att utveckla Billingen till en året
runt-destination har fortsatt under 2020.
Arbetet sker i nära samverkan med Skövde
Kommun. Under året har ytterligare en ny
Bike park invigts. Skogsmulleriket har formellt
överlämnats från Billingen Fritidsområde
ek.för. till Skövde kommun. Många av
aktiviteterna som planerats har fått ställas in
på grund av pandemin, men vi lyckades dock
genomföra finalen av SM i utomhusmatlagning
som detta år sändes digitalt på webben.
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RESULTAT & UTVECKLING

ÅRETS RESULTAT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Next Skövde redovisar efter bokslutsdispositioner och skatt ett resultat för året på
149 tkr. Bolagets verksamhet följer lagd budget.
Det egna kapitalet är efter årets bokslut 3 320 tkr
och soliditeten uppgår till 34 procent.

Vår utgångspunkt när vi gör
verksamhetsplanering 2021 är att även
detta verksamhetsår kommer att vara starkt
påverkat av Coronapandemin. Det innebär att
vi planerar för ett år med restriktioner vilket
framförallt påverkar möjligheten att arbeta
med ordinarie evenemang och värvning
av möten. Rent ekonomiskt innebär detta
minskade intäkter i form av biljettprovisioner
och övriga evenemangsintäkter som vi får
möta med kostnadsanpassningar på de
alternativa verksamheter som fortfarande
går att genomföra. Bolaget har i grunden
ett starkt eget kapital och god likviditet
vilket gör att vi står bra rustade för att
klara av ytterligare ett pandemipåverkat
verksamhetsår.

FRAMTIDA UTVECKLING
I bolagets treåriga affärsplan framgår att
verksamheten har fem stycken utpekade
fokusområden, som prioriteras i bolagets
resurssättning.
•

Vara med och utveckla Billingen till en åretrunt destination

•

Delta i arbete kring att befästa Skövde
som en stad för spelutveckling och
”gamingkultur”

•

Driva arbetet med Skövdes platsvarumärke

•

Att använda evenemang och aktiviteter
som en bas för kommunikation och
marknadsföring av Skövde

•

Etablera en långsiktig lösning för Visit
Skaraborg, en samverkansplattform
för regionala erbjudanden inom
besöksnäringen

Vårt huvudfokus för 2021 är att i möjligaste
mån stötta våra företag inom vår lokal
besöksnäring. Det kan handla om digitala
aktiviteter, kampanjer för att stötta det lokala
och utveckling av utomhusaktiviteter.

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserad vinst
Årets resultat

2 931 201
148 515

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
I ny räkning balanseras

3 079 716

Bolagets ekonomiska resultat och den ekonomiska
ställningen per 2020-12-31 framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning med noter.
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EKONOMISK ÖVERSIKT

EKONOMISK ÖVERSIKT
2020
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Balansomslutning
Eget kapital

2019

2018

2017

2016

425 763

27 783

-468 722

-2 257

97 365

11 573 377

8 965 433

11 261 137

11 469 949

10 066 646

3 319 716

3 171 201

3 143 415

3 537 137

3 535 057

0

589 875

244 076

144 800

0

12

12,5

13

12

11

34%

40%

31%

35%

40%

1,28%

0,7%

neg

neg

1,5%

Reserv- Balanserat
fond
resultat

Årets
resultat

Totalt

2 903 418

27 783

3 171 201

27 783

- 27 783

0

148 515

148 515

148 515

3 319 716

Nettoinvesteringar
Medelantalet anställda
Soliditet
Avkastning på totalt kapital

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång

200 000

40 000

Disposition enligt beslut av årets årsstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

200 000

9

40 000

2 931 201
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
RESULTATRÄKNING
Not

2020

2019

2

4 636 955

7 116 237

Övriga rörelseintäkter

15 530 695

16 263 863

Summa intäkter m.m.

20 167 650

23 380 100

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

2

-7 032 926

-9 731 352

Övriga externa kostnader

3

-3 077 623

-3 567 760

Personalkostnader

4

-8 947 761

-9 484 902

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

5

-674 405

-685 342

-19 732 715

-23 469 356

434 935

-89 256

0

155 544

Räntekostnader och liknande resultatposter

-9 172

-38 504

Summa resultat från finansiella poster

-9 172

117 040

425 763

27 783

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och övriga fordringar som
är anläggningstillgångar

6

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

7

277 248

0

Skatt på årets resultat

8

0

0

148 515

27 783

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Not

2020

2019

5

1 257 152

1 931 557

9

11 000

11 000

1 268 152

1 942 557

474 711

1 160 296

7 100

268 701

31 859

8 957

8 959 378

5 035 046

817 064

520 686

10 290 112

6 993 686

15 113

29 190

Summa omsättningstillgångar

10 305 225

7 022 876

Summa tillgångar

11 573 378

8 965 433

200 000

200 000

40 000

40 000

240 000

240 000

2 931 201

2 903 415

148 515

27 786

3 079 716

2 931 201

3 319 716

3 171 201

776 636

499 388

1 401 402

524 739

8 873

7 372

5 447 972

4 086 240

618 779

676 493

7 477 026

5 294 844

11 573 378

8 965 433

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2.000 aktier á kvotvärde 100 kr)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

10

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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NOTER
NOT 1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
INTÄKTER
Försäljning redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.
KOSTNADER
Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som bolaget lämnar till de anställda. De består av löner,
betald semester, betald frånvaro och företagshälsovård.
INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från
Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och
med stor säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas
i förekommande fall tillgångens restvärde. Följande avskrivningsprocent används:
Inventarier

15-20 %
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LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal
(operationella leasingavtal).
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell
anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde
om det kan antas att värdenedgången är bestående.
ÖVRIGT
Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde. Om avvikelse förekommer från ovanstående
lämnas upplysning i not om aktuell post.

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

NYCKELTALSDEFINITIONER
SOLIDITET
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning.
AVKASTNING PÅ TOTAL KAPITAL
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning.

NOT 2. TRANSAKTION MED KONCERNBOLAG
Inköp från koncernbolag uppgår till totalt 94,0 tkr (97,0 tkr).
Försäljningen till koncernbolag uppgår till 311,0 tkr (718,0 tkr).

NOT 3. OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

2020

2019

792 972

799 312

1 585 944

2 131 499

16 016

82 113

Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter:

I redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler.
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NOT 4. MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till:
2020

2019

10

10

Män

2

2,5

Totalt

12

12,5

Löner och andra ersättningar varav ersättning till
styrelse och VD 1 062 842 (1 025 683)

6 297 794

6 447 053

Sociala kostnader och pensionskostnader varav
pensionskostnader 608 139 (702 540)

2 512 188

2 862 195

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader

8 809 982

9 309 248

Kvinnor

NOT 5. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2020

2019

4 679 526

4 128 121

-Inköp

0

589 875

-Försäljningar och utrangeringar

0

- 38 470

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

4 679 526

4 679 526

Ingående avskrivningar

-2 747 969

-2 101 097

0

38 470

-674 405

-685 342

-3 422 374

-2 747 969

1 257 152

1 931 557

2020

2019

Resultat vid avyttring av värdepapper

0

155 544

Summa

0

155 544

2020

2019

Förändring överavskrivning

277 248

0

Summa

277 248

0

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar
-Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat restvärde

NOT 6. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER

NOT 7. BOKSLUTSDISPOSITIONER
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NOT 8. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2020

2019

Uppskjuten skatt

0

0

Aktuell skatt

0

0

Skatt på årets resultat

0

0

148 515

27 786

Skatt beräknat enligt gällande skattesats (21,4%)

91 130

5 946

Ej avdragsgilla kostnader

11 732

18 995

0

18 629

-281 191

-346 600

0

0

120 944

281 191

2020

2019

Svensk Turism AB

11 000

11 000

Summa

11 000

11 000

2020

2019

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan

776 636

499 388

Summa

776 636

499 388

Redovisat resultat före skatt

Schablonintäkt fondandelar
Ej aktiverad underskottsavdrag
Redovisad skattekostnad
Utrullat underskott för kommande år

NOT 9. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

NOT 10. OBESKATTADE RESERVER

NOT 11 UPPGIFT OM MODERBOLAG
Moderföretag i den koncern som Next Skövde Destinationsutveckling AB är dotterbolag till och där koncernredovisning är upprättad i är Skövde Stadshus AB, med organisationsnummer 556800-1498 med säte i Skövde.

NOT 12 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Vår utgångspunkt när vi gör verksamhetsplanering 2021 är att även detta verksamhetsår kommer att vara starkt
påverkat av Coronapandemin. Det innebär att vi planerar för ett år med restriktioner vilket framförallt påverkar
möjligheten att arbeta med ordinarie evenemang och värvning av möten. Rent ekonomiskt innebär detta minskade
intäkter i form av biljettprovisioner och övriga evenemangsintäkter som vi får möta med kostnadsanpassningar på
de alternativa verksamheter som fortfarande går att genomföra. Bolaget har i grunden ett starkt eget kapital och god
likviditet vilket gör att vi står bra rustade för att klara av ytterligare ett pandemipåverkat verksamhetsår.
Vårt huvudfokus för 2021 är att i möjligaste mån stötta våra företag inom vår lokal besöksnäring. Det kan handla om
digitala aktiviteter, kampanjer för att stötta det lokala och utveckling av utomhusaktiviteter.
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GRANSKNINGSRAPPORT,
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