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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Governo AB, 556786-3542, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Vår verksamhet
Governo är ett managementkonsultbolag med en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden.
Vår affärsidé är att ge handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling genom att tillsammans skapa
skräddarsydda lösningar som effektiviserar, inspirerar och engagerar. Företaget är partnerägt och har
sedan starten 2009 utvecklats till ett bolag med ett 30-tal konsulter och associerade konsulter i form av
forskare och specialister. Vi arbetar med strategiska utredningar på policynivå samt genomför större
förändringsresor tillsammans med våra kunder.
Med utgångspunkt i vår affärsplan samt våra medarbetares drivkrafter stärker och vidareutvecklar vi
ständigt Governo. Med bas i våra kunduppdrag byggs kunskap och erfarenheter inom våra
kunskapsområden och olika samhällsområden.
Året som gått
Marknaden & uppdrag
Under året har våra kunder fortsatt att fokusera på att utveckla och förändra sina verksamheter för att
erbjuda ännu bättre service på kort och lång sikt. Vi har sett en fortsatt stor efterfrågan på klassiska
managementkonsulttjänster och större uppdrag med inslag av digitalisering. Artificiell intelligens är ett
område som vuxit starkt under året.
Digitaliseringen är ett område där Governo har spetskompetens och vi har genomfört ett stort antal
uppdrag både på policyskapande nivå och i form av förändringsprojekt för olika kunder. Under året har vi
gjort uppdrag för kommuner, statliga myndigheter och organisationer, där flertalet handlat om att få
verksamhetens processer och IT att samspela ännu bättre. Vårt arbete inom AI har bl.a. handlat om
uppdrag kring korrekta utbetalningar, första linjens vård samt kompetensutveckling i kommuner och
regioner.
Inom vård och omsorg har vi fortsatt att genomföra uppdrag som handlar om den stora omställningen
mot framtidens vård, kompetensförsörjning, e-hälsa mm. Vi har arbetat med aktörer så som
Socialstyrelsen, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Stockholms stad.
Vi har också arbetat med ett stort antal utredningar och managementuppdrag för kunder i alla delar av
offentlig sektor. Bland annat har vi stöttat Riksarkivet i ett omfattande ledarskapsprogram och utvärderat
Fossilfritt Sverige.
På innovationsområdet ökar intresset för innovationsledning. På uppdrag av Vinnova har vi drivit ett större
pilotprojekt för att testa och utveckla insatser inom området.
Under året har vi ingått nya ramavtal med Stockholms stad, Socialstyrelsen, Statskontoret och DIGG.
Medarbetare
Året har inneburit fortsatt tillväxt och vi har rekryterat ett antal nya medarbetare. Vi har fortsatt att fördjupa
samarbeten med associerade konsulter som bidrar med expertis i våra uppdrag och för att kunna klara
såväl kapacitet och kompetens kopplat till våra ramavtal. Utöver nyrekryteringar har vi, precis som
tidigare år, haft praktikanter i verksamheten.
Vår satsning på kompetensutveckling har visat sig genom gemensamma kunskapscirklar, utbildningar via
Företagsakademin och en satsning på en gemensam säljutbildning.
I januari firade vi Olof Junesjö, som efter sex år hos oss utsågs till partner.
Varumärket
Efter sommaren fyller Governo tio år och vi ser att vi idag bidrar till att stötta och stärka offentlig sektors
utveckling. Vi är med som moderatorer och föredragshållare i de sammanhang där framtidsfrågor
diskuteras med representanter från offentlig sektor och även regeringsrepresentanter.
Årets Pro Bono-projekt utfördes för Läkarmissionen som är en biståndsorganisation som arbetar med
långsiktiga hjälpinsatser inom social omsorg, utbildning och självförsörjning. Det som var lite extra kul var
att vi detta år återbesökte en tidigare pro bono-kund då Läkarmissionen var årets pro bono även 2013.
Under förra året lanserades Governos AI-nätverk, ett nätverk där medlemmarna får möjlighet att
diskutera olika frågor kopplat till AI med kollegor från andra delar av offentlig sektor. I år har vi fortsatt
med satsningen och genomförde bland annat en lärresa till Boston med 25 kunder.
Årets podd har gästats av Göran Lindsjö, vår associerade expert i AI, DIGG:s GD Anna Eriksson som
pratade om hur hon ser på digitaliseringstakten i offentlig sektor, Anna-Karin Stoltz Ehn från RISE som
diskuterade Ett samhälle anpassat för mänskliga värden och Andreas Werr från Handelshögskolan som
pratade om kollektiv förmåga för att lösa samhällets svåraste utmaningar.
Andra exempel på aktiviteter under året:
*Även det här året fanns vi på plats i Almedalen där vi bl.a. diskuterade en framtidssäkrad hälso- och
sjukvård.
*Vårt årliga kunskapsmingel i september handlade om den nya myndigheten DIGG, med då
nytillträdde GD:n Anna Eriksson.
*På Internetdagarna höll vi i fyra spår och rubriken var AI som möjliggörare för framtidens samhälle.
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*Vi firade ordentligt i december då vår VD gick till final i årets VD.
*I november deltog vi i ett syposium i Washington D.C., där vi presenterade ledande exempel på hur
integrerad vård till grupper med komplexa behov kan bedrivas.
*I maj var vi på Vitalis och föreläste på temat AI för framtidens värfärd.
*På Offentliga rummet var ämnena innovation och AI, bl.a. handlade en föreläsning om att leda
och organisera för innovation och vi avslutade dagarna med en bejublad *framtidsspaning hur skulle
Sverige kunna se ut 2030 om vi nyttjar de möjligheter som AI ger oss?
Till sist!
Efter ännu ett händelserikt år blickar vi nu framåt mot ytterligare ett spännande år. Vi ser fram mot att fira
våra första tio år och fortsätta resan i riktning mot Governos vision: ett attraktivt samhälle i takt med
framtiden.
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2018/2019
43 466
4 553
33

2017/2018
30 604
2 545
28

2016/2017
28 463
3 066
29

Belopp i Tkr
2015/2016
21 100
1 555
33

Under verksamhetsåret har bolaget växt i form av nyrekrytering och nya affärer,
men också via samarbeten kopplade till de stora ramavtalen.

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Pågående nyemission

Aktiekapital
100 000
7 000

Fritt eget
kapital
3 311 921

Disposition enl årsstämmobeslut

Utdelning
Överkursfond
Årets resultat
Vid årets slut

-1 500 000
118 076
3 496 741
107 000

5 426 738

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 5 426 738, disponeras enligt följande:
överkursfond
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

118 076
1 811 921
3 496 741
5 426 738

disponeras för
utdelning
balanseras i ny räkning
Summa

1 400 000
4 026 738
5 426 738

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2018-07-012019-06-30

2017-07-012018-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

43 466 333
240 000
43 706 333

30 603 609
101 000
30 704 609

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

-11 011 311
-3 988 087
-24 082 663
-70 826
-39 152 887

-5 535 770
-2 999 534
-19 535 252
-83 221
-28 153 777

4 553 446

2 550 832

-380
-380

-5 844
-5 844

Resultat efter finansiella poster

4 553 066

2 544 988

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

4 553 066

2 544 988

-1 056 325

-594 083

3 496 741

1 950 905

Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not

2
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-06-30

2018-06-30

3

209 614
209 614

280 440
280 440

209 614

280 440

4 565 869
6 461
931 795
5 504 125

8 066 533
71 603
372 801
8 510 937

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

10 872 968
10 872 968

3 489 172
3 489 172

Summa omsättningstillgångar

16 377 093

12 000 109

SUMMA TILLGÅNGAR

16 586 707

12 280 549

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-06-30

2018-06-30

100 000
7 000
107 000

100 000
100 000

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

118 076
1 811 921
3 496 741
5 426 738

1 361 015
1 950 905
3 311 920

Summa eget kapital

5 533 738

3 411 920

18 000
18 000

18 000
18 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 155 403
255 755
2 808 151
4 815 660
11 034 969

1 685 296
558 421
3 412 746
3 194 166
8 850 629

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 586 707

12 280 549

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Bolaget
Summa

2018-07-012019-06-30

2017-07-012018-06-30

27
27

21
21

2019-06-30

2018-06-30

541 578
541 578

271 010
270 568
541 578

-261 138
-70 826
-331 964

-177 917
-83 221
-261 138

209 614

280 440

2019-06-30

2018-06-30

769 170
769 170

769 170
769 170

Inga

Inga

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Övriga ställda panter och dämed jämförliga säkerheter
Andra ställda säkerheter
Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser
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Underskrifter
Stockholm 2019-

Anders Ljung
Styrelseordförande

Caroline Andersson
Verkställande direktör

Karin Hovlin

Elin Köhlberg

Olof Junesjö

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-

Henrik Johnsson
Auktoriserad revisor

Styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2019-06-30 till aktieägarna i Governo AB, org
nr 556786-3542
Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 5 426 738, disponeras enligt följande:

Utdelning
Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp
1 400 000
4 026 738
5 426 738

Motivering
Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalanden.
Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna
vinstutdelningen.
Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de
parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art,
omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid
framhålla följande.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara
tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget
bland annat bolagets historiska utveckling, budgeterande utveckling, investeringsplaner samt
konjunkturläget.
Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt
Konsolideringsbehov
Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning och dess möjligheter att
på sikt infria sina åtaganden. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att
ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid
bestämmandet av den föreslagna vinstutdelningen. Vinstutdelningen kommer heller inte att negativt
påverka bolagets förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna
planer.
Likviditet
Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets förmåga att i rätt tid infria sina
betalningsförpliktelser. Bolaget har god tillgång till likviditetsreserver i form av bankmedel och placeringar.
Ställning i övrigt
Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska
ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet
framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Stockholm 2019-

Caroline Andersson

