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Styrelsen och verkstiillande direktören fiir Sweden Food Arena Ekonomisk fiirening fär h?irmed avge
årsredovisning ftir r?ikenskapsåret 201944-o1 -201,9-12-31, vilket ?ir ftireningens fiirsta
verksamhetsår.

Ärsredovisningen åir upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat såirskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr)- Uppgifter inom parentes avser fiiregående år.

Förvaltnin gsberättelse

Allmänt om verksamheten
Föreningens syfte iir att friimja ftireningsmedlemmarnas ekonomiska intressen och konkurrenskraft
genom att verka som en nationell arena ft)r aktörer inom livsmedelsbranschen och bidra till samverkan
fiir en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig och väixnde livsmedelsektor. Föreningens verksamhet
omfattar åtgärder d?ir medlemmarna medverkar och formulerar behov ör att stimulera
livsmedelsforskning och innovation i Sverige och verkar fiir en bäthe samverkan inom livsmedelskedjan
samt med instituq akademi och det offentliga. Föreningen ska verka filr att skapa ftirutsäthringar och
metoder ft)r att ovanstående åtgåirder ska komma medlemmama till nytta och resultaten nå marknaden.
Detta kan bland annat ske genom arbete ftlr ökad finansiering av forskning, tillgodogörande av
forskningsresultat samt genomftirande av kunskapshöjande åtgiirder i medlemsledet och till externa
parfirer.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2019 kan ett antal större händelser noteras i Sweden Food Arena.
Arenan har etablerat en aktiv styrelse som under året haft fem styrelsemöten. Även en lnnovations- och
forskningskommitt6 samt en Public Affairs-kommitt6 är etablerad. Verksamhetsledaren tillträdde i maj
och under året har en ny webb lanserats och administrativa rutiner upprättats. I september beslutade
styrelsen om en vision, fyra mål och ett missions-inriktat arbetssätt vad gäller innovation- och forskning.
Den sista oktober lämnade Arenan sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2020 en
proposition som sedan styr regeringens forskningspolitik frän 2O2t och 4 år framåt. Under hösten har

Arenan aktivt träffat både politiker och tjänstemän i riksdag och regering för att berätta om potentialen

inom svensk livsmedelssektor och vad sektorn kan åstadkomma om det blir riktade och ökade

satsningar på forskning och innovation inom denna näring. I december genomfördes en workshop kring
en av de fem missionerna; "Klimatneutral produktion". Under 2019 har föreningen fått ett anslag från
Tillväxtverket med 2 miljoner kronor vilket slutredovisats ijanuari 2020.

De tre branschorganisationerna LRF, Livsmedelsföretagen (Ll) och Svensk Dagligvaruhandel (SVDH) har

vardera gått in med en halv miljon kronor till verksamheten under 20f9. lnga övriga medlemsföretag
har fakturerats under 201"9.
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Medlemsinformation
Tre medlemmar har under året inbetalt medlemsinsasts.

Omsätfrringen avser finansering ft)r fiirsta året.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019
(9 man)

Nettoomsättning 3 500

Resultat efter finansiella poster 528

Soliditet (%) 30,9

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingang

Ötning av insatskapital
Ärets resultat

Belopp vid årets utgång

Inbetalda

insatser

0

9 000

9 000

Årets

resultat

309 568

309 568

2(7)

Totnlt

0

9 000

309 568

318 568

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen fiireslar att till ftirfogande stående vinstrnedel (kronor):

årets vinst 309 568

disponeras så att
i ny råikning överftires 309 568

309 568

Föreningens resultat och stiillning i övrigt framgår av efterfiiljande resultat- och balansriikning med
noter.
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Sweden Food Arena Ekonomisk ftirening
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Resultaträkning

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat från linansiella poster
Riintekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

B okslutsdispositioner
Resultat llire skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

3 (7)

Not 2019-04-01
-2019-12-31

(9 mån)

3 500 000

3 500 000

-r 820 446
-l 149 783

-2970229
529 771

-2122
-2122

527 649

-132 000

395 649

-86 081

309 568
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Sweden Food Arena Ekonomisk ftirening
Org.nr 769637-3849

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Ko rtfr is t ig a fo r d ri ng ar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

4 (7)

Not 2019-12:31

9 000

9 000

I 357 737

I 366 737
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Sweden Food Arena Ekonomisk fiirening
Org.nr 769637-3849

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKI]LDER

Eget kapitat
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fritt eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

ST]MMA EGET KAPITAL OCH SKT]LDER
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Not 2019-12-31

9 000

9 000

309 568

309 568

318 568

132 000

644 509

t2t 893

39 589

110 178

916 t69

I 366 737
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Noter

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen iir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokfiiringsniimndens allmåinna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovsning i mindre fiiretag.

Nyckeltals def initioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intåiktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader men ftire bokslutsdispositioner och skatter

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftir upps\iuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda
2019-04-01

-2019-12-31

Medelantalet anståillda 1
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Stockhohn 2020-

Ordfiirande

Malmhake

Malin J

Björn Hellman

Minrevisionsberättelse har låimnats 2020-0 f ^ZT

Hakan Sten
Auktoriserad revisor

%
Hakan Björklund
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Per Sbrodiglia

Anna-Kaj

Anders Holmestig

Hansson

Marie Gidlund
Verkstiillande direktör

Brynell



MAZARS

REVISIONSBERIiTTELSE

Till föreningsstämman i Sweden Food Arena Ekonomisk ftirening
Org. nr 769637-3849

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utftirt en revision av årsredovisningen för Sweden Food
Arena Ekonomisk förening för år 201 9-04 -01 - 2019-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Sweden Food Arena Ekonomisk förening:s
finansiella ställning per den 3 I decernber 20 I 9 och av dess
finansiella resultat frir året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är ftirenlig med årsredovisningens
öwiga delar.

Jag tillstyrker därftir att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grundtiir uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarderbeskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Sweden Food Arena
Ekonomisk förening enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens och verkstöllande direktörens ansvar

Det iir styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den intema kontroll som de
bedömer är nödvändig fiir att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören ör bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 aweckla 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 på
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 utörs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheterkan 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 använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på 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 viisentlig 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 konholl.

r skaffarjag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständighetema, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

r utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören 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 osiikerhetsfaktor 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 osäkerhetsfaktom 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.

r utvärderarjagden övergripandepresentationen,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 ftir den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
intema kontrollen som jag identifierat.
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MAZARS

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Sweden Food Arena Ekonomisk förening för år 2019-04-01

- 2019-12-31 samt av örslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att öreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i fiirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grundftir uttalanden

Jag har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Sweden Food Arena
Ekonomisk förening enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåimtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ör mina uttalanden.

Styrelsens och verkstöllande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är ftirsvarlig med håinsyn till de krav som
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar för ftireningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad
så att bokföringen, medelsfrirvaltningen och ftireningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, åir att inhämta revisionsbevis ör
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

r företagit någon åtgärd eller glort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av örslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av siikerhet bedöma om fiirslaget är
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti
för att en revision som utörs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett
förslag till dispositioner av {iireningens vinst eller förlust inte är
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och örslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust 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 attjag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som iir väsentliga ör
verksamheten och där avsteg och överhädelser skulle ha särskild
betydelse ör föreningens situation. Jag gär igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som iir relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust harjag granskat om ftirslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.
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