Uppgifter till bokslut 2020

VISIT LINKÖPING & CO AB
Uppgifter nedan skickas senast den 12 februari 2021 till Marcus Wahlström,
Marcus.Wahlstrom@linkoping.se

1. Bolagets ekonomi
Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Budget
2020

Budgetavvikelse

Omsättning, tkr

51 463

109 267

115 253

110 000

-58 537

Balansomslutning, tkr

67 978

81 192

79 030

70 000

-2 022

Justerat eget kapital, tkr

39 545

39 532

41 939

37 500

2 045

Resultat efter finansiella
poster, tkr

-16 986

-457

-4 048

0

-16 986

Årets resultat av justerat
eget kapital, %

Neg

neg

neg

0

-

Soliditet, %

58,2

48,7

53,1

54

4,2

Nettoinvesteringar, tkr

0,3

3,3

0,5

1,5

-1,2

Antal anställda

66

90

96

-

-

Nyckeltal

Årets nettoomsättning uppgick till 51 463 tkr (109 267 tkr) vilket är 53 procent
lägre jämfört med föregående år.
Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -16 986 tkr
(-457 tkr), vilket är en försämring med -16 529 tkr mellan åren.
På grund av Coronapandemin och dess effekter på mötes- och
evenemangsverksamheten har bolaget resultat försämrats kraftigt jämfört med
föregående år. Resultatförsämringen beror främst på uteblivna intäkter under
stor del av året. Bolaget har arbetat med kostnadsreduceringar i form av
exempelvis uppsägning av personal och korttidspermittering.

1. Investeringar
Under räkenskapsåret har investering gällande teknikanpassningar skett med
0,3 mkr. Utveckling av nytt lokal- och resursbokningssystem Live har slutförts
under året. Investeringen har skrivits ner i sin helhet.

2. Viktiga händelser och förändringar under året
2020 har varit en extraordinär period i bolagets historia på grund av den
rådande Coronapandemin som påverkat bolagets verksamhet och ekonomi
kraftigt.
I och med Coronakrisen förändrades förutsättningarna för evenemang- och
mötesverksamheten markant. Regeringen införde redan i mars de första
restriktionerna kring allmänna sammankomster och restriktionerna har bestått i
olika former under hela 2020. Endast ett fåtal mindre evenemang har
genomförts under året. Istället har bolaget fått arbeta med att boka om och
ställa in planerade evenemang.
Restriktionerna för allmänna sammankomster har även påverkat
mötesverksamheten. Även om konferenser inte definieras som en allmän
sammankomst innebar det i praktiken att de flesta möten under våren och
sommaren avbokades och flyttades. Bolaget valde därför att stänga sin
anläggning Linköping Konsert & Kongress under perioden april-augusti.
Under hösten inriktades verksamheten på att erbjuda stora lokaler med mycket
utrymme för att genomföra trygga och säkra Coronamöten. Då den andra
vågens restriktioner infördes i slutet av oktober gick dock luften ur
konferensmarknaden och bolaget valde att återigen stänga Linköping Konsert
& Kongress. Under den tid som Linköping Konsert & Kongress var stängt har
strategin varit att vara kunderna behjälpliga i att genomföra digitala möten
genom den livestreaming –studio som har byggts upp.
Bolagets besöksnäringsuppdrag från Linköpings kommun har däremot
genomförts under hela året. Dock har innehållet i de aktiviteter som genomförts
anpassats efter det rådande läget. Besöksnäringen i Linköpings kommun har
precis som i övriga Sverige påverkats kraftigt av krisen och bolaget har arbetat
med marknadsföring, kampanjer och andra insatser för att stötta det lokala
näringslivet. En viss återhämtning sågs under sommaren och under tidig höst
då många svenskar hemestrade, men när pandemins andra våg slog till i slutet
av hösten fördjupades krisen allt mer. Bolaget har under hösten arbetat med att
utforma satsningen Kickstart Linköping, som är en satsning på 10 miljoner
kronor under 2021 och 2022 för att ge en injektion till besöksnäringen när
pandemin avtar.
Som ett resultat av Coronakrisen och den kraftigt försämrade ekonomin för
bolaget har Visit Linköping & Co vidtagit en rad åtgärder för att lindra de
ekonomiska effekterna. Bolaget gjorde under våren uppsägningar av 15
personer och en stor andel av personalen har varit korttidspermitterad med stöd
från Tillväxtverket.
I slutet av året tecknade bolaget förnyade treåriga avtal med Linköpings
kommun angående besöksnärings- och eventuppdraget.

3. Framtiden
Då pandemin förväntas påverka bolagets verksamhet och ekonomi negativt
även under 2021 har bolaget hittat några alternativa intäktskällor för att mildra
de negativa ekonomiska effekterna. Linköping Konsert & Kongress kommer
under första halvåret 2021 att användas för skolverksamhet och Saab Arena
som vaccinationscentral. För att säkerställa bolaget långsiktigt håller ägaren på
att se över bolagets affärsmodell och hur Linköpings kommun ska organisera
sin verksamhet inom besöksnäring, möten och evenemang i framtiden.

