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Styrelsen for Ortopedtekniska Branschrådet-OTB far härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Fö

rvaltnin gsbe rättelse

Verksamheten
Allmönt om verksamheten
Otropedtekniska Branschrådet-OTB har till ändamål att främjamedlemmarnas gemensamma
intressen
inom ortopedtekniska sektorn såsom t ex utveckling och ftirnyelse av den ortopådtekniska
verksamheten
med syfte att ge höjd kvalitet på ortopedteknisk service samt bevakning av myndigheter och
ev
kommande nyalagar och regler.
Föreningens verksamhet bedrivs

i

Föreningens egna kapital uppgår

til 590

stockholm, där föreningen har sitt säte.
594

kr.

Frömjande av öndamåIet
Ortopedtekniska branschrådet OTB är föreningen för både leverantörer och serviceenheter inom
svensk
ortopedteknik. Föreningen omfattar såväl privata som offentliga ortopedtekniska serviceenheter.
Vi har främjat föreningens ändamål genom att bevaka viktiga Lranr"hfrågor, erbjudit service och på

andra sätt arbetat for att stärka våra medlemsföretag. På föriningens hemsida puLlicerar vi
branschnyheter, fakta, utbildningar och gemensamma rekommendationer. OTB medverkar aktivt
i
utformande och fastställande av branschgemensamma standarder och verkar därmed for en likvärdig
ortopedteknisk service.

Väsentliga hdndelser under rökenskapsåret
Några väsentliga händelser utöver den sedvanliga verksamheten har inte inträffat

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
254

2018

2017

739

985

8t

3t

t23

221

68,6

97,2

81,0

84,0

I

2016
894

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning med noter
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Not

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Summa ftireningens intäkter

2019-01-01

2018-01-01

-2019-12-31

-2018-12-3t

I

254 200
17 050

738 900

l5

400

I 27t 250

754 300

-521 094
-104 341
-564 760
-1 190 195
81 055

-31 838

Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa ftireningens kostnader
Rörelseresultat

2

-t69 939
-521966
-723 743

30 557

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

0
0
81 055

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat ftire skatt

-18 372

0

-18 372
62 683

0

-49

-49

30 508

30 508

Skatter
Skatt på årets resultat

Årets resultat

-lt

793
50 890

-3 867

26641 ,
vl.
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Not

20t9-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

26 125
24 630

Summa kortfristiga fordringar

50 755

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

0
54 9r9
54 919

Summa omsättningstillgångar

920 989
920 989
971 744

689 155

SUMMA TILLGÅNGAR

97t 744

689 155

634 236

634236
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Not

2019-12-3t

2018-12-31

539 704
s0 890
590 594

513 062
26 641
539 703

96232
96232

77 860
77 860

84 158

50 558

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital vid årets ingång
Balanserat resultat

Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

Obeskattade r€server
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

J

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

15 447

0

185 313
284 918

21 034

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

971 744

689 155

7l

592

h
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens
allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar ftir medlemskap i Ideella ft)reningen. Medlemsavigfter
intäktsförs vid fakturering till medlem.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Nyckeltals defi n itio ner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men fdre bokslutsdispositioner och skafter.

Soliditer (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för upps(uten skatt) i procent
av
balansomslutning.

Not 2 Personalkostnader
Föreningen har inte haft någon personal anställd utan
verksamheten har skötts av Sigblads Assistans AB mot en
ersättning av
samt av Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli mot en
ersättning av

2019

2018

478 330

435 536

86 430
564 760

86 430

Not 3 Periodiserin gsfonder

2019-t2-31
Periodiseringsfond 20 I 6
Periodiseringsfond 20 I 7
Periodiseringsfond 20 1 9
S

katteeffekt av schab lonränta på period iserings fond

52t 966
2018-12-31

50 000

50 000

27 860

27 860

l8

372

0

96 232

77 860

85

62

t
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Not 4 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter

2019-12-31

2018-12-31

0

0

0

0

2019-t2-31

2018-12-31

0
0

0
0

Not 5 Eventualförpliktelser
Eventualftirplitelser

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen har bedömt att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på föreningens
resultat på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Min revisionsberä.ttelse har lämnats 202A- Qry21
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FIN N HAM MARS
AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERATTELSE

Till foreningsstämman i Ortopedtekniska Branschrådet - OTB
Org.nr. 802419-1143

Rapport om årsredovisningen
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

Uttalanden

Jag har utför1 en revision

av

årsredovisningen för
Ortopedtekniska Branschrådet - OTB för år 2019-01-012019-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 3l december 2019 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens

årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

r 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

är

övriga delar.

inhämtar revisionsbevis som

Grund ftir uttalanden

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig

Jag har utfört revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) 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 revisionsbevisjag har inhämtat är

tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund förmina uttalanden.
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
o skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
intema kontroll som har betydelse för min revision för att

tillräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

r

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 de bedömer är nödvändig ör att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare

sig

dessa beror

.

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständighetema, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderarjag 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 foftsatt 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

på

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 f?ista
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
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.

är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet for
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller

Revisorns ansvar

förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare
oegentligheter eller misstag,

sig dessa beror på
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

upplysningar

r

verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen

och innehållet i

årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och

om årsredovisningen återger de

underliggande transaktionema 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 evenutella betydande brister i
den intema kontrollen som jag identifierat.

o

åA

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalande

Revisorns ansvar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen,

utfört en revision av

styrelsens förvaltning för

Ortopedtekniska Bmnschrådet - OTB för år 201 9-01-012019-12-31.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

st5zrelsens

styrelseledamot

i

något väsentligt avseende företagit

någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god

Grund ftir uttålande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed

och
därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

i

Sverige.

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullglort 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.

revisionssed

eller

i Sverige alltid kommer

försummelser som

att upptäcka åtgärder

kan

föranleda

ersättningsskyldighet mot fcireningen.
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 utftirs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för öreningens

situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relbvanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Upplands Väsby 2020- @tf-?.\

