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ÅRSREDOVISNING 2018 

STOCKHOLMS IDROTTSFÖRBUND                       ORG.NR 802001-5627 

Styrelsen och distriktsidrottschefen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Distriktsidrottsförbunden är Riksidrottsförbundets regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift 

att stödja Specialidrottsförbunden (SF) regionalt och lokalt. Stockholms Idrottsförbund är den samlade 

organisationen i Stockholmsdistriktet med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i 

gemensamma frågor.  

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLEN 

Stockholms Idrottsförbunds verksamhet utgår från de fem utvecklingsresor som Riksidrottsmötet har fattat 

beslut kring. Stockholms Idrottsförbunds verksamhetsplan utgår från dessa resor: 

• En ny syn på träning och tävling 

• Inkluderande idrott för alla 

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

• Den moderna föreningen engagerar 

• Ett stärkt ledarskap 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT 

Distriktet har fortsatt att utveckla sin organisation och arbetssätt för att vara ett brett och kompetent stöd 

till föreningar och förbund i utvecklingsarbetet enligt Strategi 2025. Idrottslyftets utformning har gett 

distriktet möjlighet att öka bemanningen på kansliet. Delar av de ändamålsbestämda medlen inom Etablerings- 

stödet bidrog till att Storstadssatsningen kunde fortgå enligt ursprunglig plan med oförminskad personell 

resurs fram till avslutningen vid årsskiftet. Det viktiga arbetet med att etablera och stärka idrott i s k idrotts- 

svaga områden kommer att fortsätta genom medel från Inkluderingsstödet/Etnicitet och nyttjande av 

ändamålsbestämda medel. 2018 tillfördes ytterligare ekonomiska medel, då RF gav besked om en tvåårig 

”Rörelsesatsning i skolan” (från höstterminen 2018 till och med vårterminen 2020), som syftar till att ge 

barn och ungdomar goda möjligheter till fysisk aktivitet inom ramen för skolan. Distriktet har fått rollen att 

leda denna satsning lokalt. Kvarstående medel vid årets slut har reserverats inom ändamålsbestämda medel.  

MEDLEMMAR 

71 specialdistriktsförbund 

3220 idrottsföreningar 

FLERÅRSÖVERSIKT  

 

 2018 2017 2016 

Bidrag 32 229 33 269 16 910 

Nettoomsättning 579 572 578 

Årets resultat -500 6 308 -1 008 

Eget kapital 10 778 11 277 4 969 

Soliditet 77 % 64 % 45 % 
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RESULTATRÄKNING  

Stockholms Idrottsförbund, org.nr 802001-5627 not 2018-01-01 2017-01-01 

 1 2018-12-31 2017-12-31 

VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Offentligrättsliga bidrag 2 32 229 33 269 

Nettoomsättning 3 579 572 

SUMMA INTÄKTER  32 808 33 841 

VERKSAMHETENS KOSTNADER 

Förbundskostnader 4 -1 934 -2 100 

Övriga externa kostnader 5 -3 596 -3 600 

Lämnade bidrag  -4 193 -5 215 

Personalkostnader 6 -23 275 -16 432 

Avskrivning av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar   -298 -186 

SUMMA KOSTNADER  -33 296 -27 533 

VERKSAMHETSRESULTAT  -488 6 308 

FINANSIELLA POSTER 

Resultat från andelar i koncernföretag 8 -12 0 

SUMMA FINANSIELLA POSTER  -12 0 

 

ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN  -500 6 308 

Årets resultat enligt resultaträkningen  -500 6 308 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  2 214 528 

Avsättning till ändamålsbestämda medel  -1 930 -6 631 

ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING  -216 205 

KVARSTÅENDE BELOPP ÖVERFÖRS I NY RÄKNING  -216 205 
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BALANSRÄKNING 

Stockholms Idrottsförbund, org.nr 802001-5627 not 2018-01-01 2017-01-01 

 1 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 7 384 347 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar i dotterföretag  8 0 160 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  384 507 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  212 207 

Övriga fordringar  0 63 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  291 312 

  503 582 

Kassa och bank  12 988 16 530 

    12 988 16 530 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  13 491 17 112 

SUMMA TILLGÅNGAR  13 875 17 619 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 9 

Balanserat kapital  4 626 4 420 

Årets resultat  -216 205 

Ändamålsbestämda medel  6 368 6 652 

SUMMA EGET KAPITAL  10 778 11 277 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  349 1 527 

Övriga skulder  1 057 2 309 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 691 2 506 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  3 097 6 342 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  13 875 17 619 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) 
Stockholms Idrottsförbund, org.nr 802001-5627 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag.  

VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Anslag och bidrag intäktsredovisas i den period utbetalningen avser. Likaledes intäktsredovisas uppdrags-

ersättningar och utförda tjänster utifrån bokföringsmässiga grunder. Från och med 2015 intäktsförs endast den 

andel av landstingsstödet som Stockholms Idrottsförbund disponerar. Övrig del förs upp som en skuld 

gentemot SDF/DF och avräknas i den takt som utbetalning sker. 

VERKSAMHETENS KOSTNADER 

En utgift bokförs i resultaträkningen när Stockholms Idrottsförbund har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd 

eller liknande. Vidarebefordrade SDF/DF-stöd redovisas inte som en kostnad från och med 2015 (läs ovan), 

utan som en avräkning från skuldkontot. 

AVSKRIVNINGAR 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 

enligt plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. I övrigt tillämpas en 

planmässig avskrivning på 3 år för samtliga inventarier.  

EGET KAPITAL 

Eget kapital utgörs av Balanserat kapital och ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års 

samt årets resultat. Ändamålsbestämda medel är avsättningar för åtaganden som ska infrias i framtiden. När 

Stockholms Idrottsförbund belastas av kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. 

Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. 

NYCKELTALSDEFINITIONER 

Soliditet 

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.    
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Stockholms Idrottsförbund, org.nr 802001-5627 

 

NOT 2 OFFENTLIGRÄTTSLIGA BIDRAG    

Bidragen fördelar sig enligt följande:  2018 2017 

Kommun  1 200 0 

Stat *)  26 464 28 704 

Landsting **)  4 565 4 565 

SUMMA  32 229 33 269 

*) Specifikation statliga bidrag (via Riksidrottsförbundet) 

Ordinarie DF-stöd  3 635 3 608 

Idrottslyftet, utvecklingsstöd   9 409 6 895 

Idrottslyftet, administrativt stöd anläggningar  263 263 

Extra bidrag kartläggning ”anläggningar och idrottsmiljöer”  0 231 

Etableringsstödet/Storstadssatsningen  9 808 17 200 

Projekt FTTR (från triangel till rektangel)  774 507 

Övriga projektbidrag (Idrottens Dag m fl)  215 0 

Rörelsesatsningen  2 360 0 

SUMMA  26 464 28 704 

 

**) 4 565 tkr (oförändrat) är Stockholms Idrottsförbunds del av ordinarie landstingsstöd på 20 920 tkr 

(oförändrat).  

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING   

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:  2018 2017 

Intäkter lokaler   408 411 

Intäkter övrigt   171 161 

SUMMA  579 572 

NOT 4 FÖRBUNDSKOSTNADER    

Förbundskostnaderna fördelar sig enligt följande:  2018 2017 

Konferenser, föreläsningar  1 032 804 

Övriga verksamhets-/projektkostnader  853 1 252 

Årsmöteskostnader  39 29 

Stipendier  10 15 

SUMMA  1 934 2 100 

 

NOT 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER   

Övriga externa kostnader fördelar sig enligt följande:   2018 2017 

Kostnader lokaler  1 552 1 521 

Övriga administrativa kostnader  1 218 1 209 

Konsultarvoden  826 870 

SUMMA  3 596 3 600 

 

NOT 6 MEDELANTALET ÅRSANSTÄLLDA  

    2018 2017 

Medelantalet årsanställda tjänstemän  36 27 
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Stockholms Idrottsförbund, org.nr 802001-5627 

 

NOT 7 INVENTARIER   

    2018 2017 

Ingående anskaffningsvärde  1 896 1 414 

Inköp  335 482 

Årets utrangeringar  -266 0 

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden  1 965 1 896 

Ingående avskrivningar   1 549 1 363 

Årets planenliga avskrivning  298 186 

Årets utrangeringar  -266 0 

Utgående ackumulerande avskrivningar  1 581 1 549 

BOKFÖRT VÄRDE  384 347 

 

NOT 8 AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 

Stockholms Idrottsförbunds Service AB såldes för likvidering under hösten 2018. 

Bokförd finansiell kostnad motsvarar förlusten vid försäljning av bolaget. 

 

NOT 9 EGET KAPITAL   

  Balanserat Ändamåls- Totalt eget 

 kapital bestämt kapital 

Ingående balans 4 625 6 652 11 277 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  -2 214 -2 214 

Reservering av ändamålsbestämda medel  1 930 1 930 

Årets resultat -216  -216 

UTGÅENDE BALANS 4 409 6 368 10 777 

FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL 

 Ingående Utnyttjade Tillförda Utgående 

 Balans medel medel balans 

Etableringsstödet/Storstadssatsningen 6 636 -2 199 0 4 437 

Barn och ungas idrottande  16 -15 0 1 

Rörelsesatsningen 0 0 1 930 1 930 

SUMMA 6 652 -2 214 1 930 6 368 

 

NOT 10 STÄLLDA SÄKERHETER 

   2018 2017 

Garanti för hyra till Fastighets AB Smultronet 2   657 657 
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Stockholms Idrottsförbund, org.nr 802001-5627 

 

Solna 2019-02-18 
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(ordförande) 
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Lena Runströmer Caroline Silverudd Lundbom Mathias Tegnér 

 

 

Revisorspåteckningar: 

Min revisionsberättelse har avgivits 2019-02-20 

 

Lars Lundqvist 

Auktoriserad revisor  

 

Min granskningsrapport har avgivits 2019-02-20 

 

Sune Hellströmer 

Lekmannarevisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE  

 

 

Till Förbundsstämman i Stockholms Idrottsförbund, org.nr 802001-5627 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

UTTALANDEN 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms Idrottsförbund för år 2018.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

GRUND FÖR UTTALANDEN 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden. 

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 den bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets 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 styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 

till att göra något av detta.  

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 fel, 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 fel och anses 

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i årsredovisningen.  
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel, 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 väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 

uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag 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 fortsatt 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 sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om förbundets 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 osäkerhetsfaktorn 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 ett 

förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 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 för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

UTTALANDE 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stockholms 

Idrottsförbund för år 2018. 

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

GRUND FÖR UTTALANDE 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.  
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STYRELSENS ANSVAR 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

REVISORNS ANSVAR 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 

väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

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

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

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 utförs baseras på min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 

skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Piteå den 20 februari 2019 

 

 

Lars Lundqvist 

Auktoriserad revisor 
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GRANSKNINGSRAPPORT AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2018 

Till Stockholms Idrottsförbunds stämma 

Org.nr. 802001-5627 

Jag av DF-stämman utsedd lekmannarevisor, har granskat verksamheten i Stockholms Idrottsförbund. 

Styrelsen och distriktsidrottschefen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande stadgar, 

stämmobeslut, medlemsuppdrag samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamheten och pröva om den bedrivs i enlighet med stämmans 

uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i Sverige och god revisionssed inom idrotten samt av DF-

stämman fastställt medlemsuppdrag. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.  

Jag bedömer att Stockholms Idrottsförbunds verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att förbundets interna kontroll har varit tillräcklig.  

 

Stockholm den 20 februari 2019 

 

 

Sune Hellströmer 

Lekmannarevisor  
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ÅRSREDOVISNING 2018 

SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM                                       ORG.NR. 802012-3355 

Styrelsen och distriktidrottschefen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm avger härmed följande årsredovisning 

för räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

SISU Idrottsutbildarna Stockholm är idrottens studie- och utbildningsorganisation i Stockholmsdistriktet och ska 

verka för och bidra till idrottens utveckling genom bildning och utbildning. Den statsbidragsberättigade 

folkbildningsverksamheten utgår från fastställda anvisningar.  

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLEN 

SISU Idrottsutbildarna Stockholm anordnar utbildning och bildning till stöd för idrottsföreningarnas och 

förbundens utveckling. Bildning och utbildning är ett verktyg i idrottsrörelsens utvecklingsarbete med Strategi 

2025. Den bildning som räknas och godkänns som statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet utgår från 

sex verksamhetsformer som SISU Stockholm är anordnare av: 

• Föreningsbesök 

• Lärgrupp 

• Kurs 

• Processarbete 

• Föreläsning 

• Kulturarrangemang 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT 

2017 inledde Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Stockholm ett kraftfullt förändrings- och kvalitetsarbete. 

Förändringsarbetet har utgått ifrån att säkerställa kvalitet och anordnarskap av den statsbidragsberättigade 

folkbildningsverksamheten, d v s att säkerställa att verksamheten uppfyller anvisningarna om anordnarskap. 

På uppdrag av SISU riks genomförde revisionsbyrån PwC en genomlysning av SISU Stockholm med anledning av 

det genomförda förändringsarbetet. PwC skriver i sin slutsats ”att strategiförändringen är resultatet av en 

medveten process för att finna ett annat arbetssätt som bättre passar det man i distriktet uppfattar som etiskt 

korrekt och nyttigt för idrotten i Stockholm”.  

SISU Stockholms negativa ekonomiska trend har fortsatt även 2018 med anledning av en minskad andel av 

statsbidraget till Stockholm. Trots den ekonomiska situationen valde distriktet att under 2018 satsa mer 

resurser till stöd för utbildning i föreningar och SDF. Därtill har alla kurser erbjudits kostnadsfritt. Denna 

satsning planerades att medföra en minskning av det balanserade egna kapitalet från 5,3 miljoner till 2,8 

miljoner enligt den ekonomiska planen. 

Förbundsstyrelsen för SISU Idrottsutbildarna beslutade den 20-21/1 2019 att SISU Stockholm ska återbetala del 

av 2018 års distriktsstöd, vilket påverkar 2018 års resultat genom en reservation av medel uppgående till 1232 

TKR. Därmed minskar det egna kapitalet till 1,6 miljoner kronor.  

Det genomförda kvalitetsarbetet gör att SISU Stockholm har ett mycket bra utgångsläge i att vidareutveckla 

folkbildningsverksamheten. Distriktet arbetar systematiskt med att kvalitativt säkerställa att kurser och 

föreläsningar stimulerar till det viktiga samtalet, inte minst i lärgrupper med folkbildning som metod, där SISU 
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som anordnare skapar mervärde i föreningarnas och individernas lärande. 2018 har distriktet nästintill 

fördubblat antalet studietimmar jämfört med 2017, överträffat målet om unika deltagare och ökat volymen av 

samverkande föreningar.  

MEDLEMMAR 

71 specialidrottsdistriktsförbund samt tre övriga organisationer 

3220 idrottsföreningar  

FLERÅRSÖVERSIKT 

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR): 

 2018 2017 2016 

Bidrag 7 466 10 493 10 391 

Nettoomsättning 2 1 425 4 676 

Årets resultat -4 149 -631 883 

Eget kapital 1 631 5 780 6 412 

Soliditet 36 % 81 % 73 % 

 

RESULTATRÄKNING 

SISU Idrottsutbildarna Stockholm, org.nr 802012-3355 not 2018-01-01 2017-01-01 

 1                 2018-12-31                2017-12-31 

VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Offentligrättsliga bidrag 2 7 466 10 493 

Nettoomsättning 3 2 1 425 

Övriga föreningsintäkter   119 179 

SUMMA INTÄKTER  7 587 12 097 

VERKSAMHETENS KOSTNADER 

Utbildningskostnader 4 -3 712 -2 824 

Övriga externa kostnader  -1 039 -1 098 

Personalkostnader 5 -7 258 -8 806 

SUMMA KOSTNADER  -12 009 -12 728 

VERKSAMHETSRESULTAT  -4 422 -631 

FINANSIELLA POSTER 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 6 273 0 

SUMMA FINANSIELLA POSTER  273 0 

ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN  -4 149 -631 

Årets resultat enligt resultaträkningen  -4 149 -631 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  415 0 
 

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET  -3 734 -631 

KVARSTÅENDE BELOPP ÖVERFÖRS I NY RÄKNING   -3 734 -631 
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BALANSRÄKNING 

SISU Idrottsutbildarna Stockholm, org.nr 802012-3355 not 2018-01-01 2017-01-01 

 1 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga fordringar  6 0 4 307 

            0 4 307 

 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  0 4 307 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  9 192 

Övriga fordringar  128 54 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  224 191 

  361 437 

Kassa och bank  4 210 2 355 

                                            4 210 2 355 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  4 571 2 792 

SUMMA TILLGÅNGAR  4 571 7 099 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 7 

Balanserat kapital  5 365 5 966 

Årets resultat  -3 734 -631 

Ändamålsbestämda medel   0 415 

  1 631 5 780 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  221 97 

Övriga skulder  279 239 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 440 983 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  2 940 1 319 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4 571 7 099 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER) 
SISU Idrottsutbildarna Stockholm, org.nr 802012-3355 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag.  

VERKSAMHETENS INTÄKTER 

Anslag intäktsredovisas i den period utbetalningen avser. Likaledes intäktsredovisas uppdragsersättningar och 

utförda tjänster utifrån bokföringsmässiga grunder. Från och med 2007 års redovisning resultatförs samtliga 

bidrag det år de utbetalas, och reserveras under ändamålsbestämda medel i de fall de inte utnyttjats under 

utbetalningsåret. Andra distrikts andel av landstingsstödet resultatförs inte hos SISU Idrottsutbildarna 

Stockholm då de inte avser verksamheten i distriktet. 

VERKSAMHETENS KOSTNADER 

En utgift bokförs i resultaträkningen när SISU Idrottsutbildarna har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller 

liknande.  

AVSKRIVNINGAR 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 

enligt plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. I övrigt tillämpas en 

planmässig avskrivning på 3 år för samtliga inventarier.  

EGET KAPITAL 

Eget kapital utgörs av balanserat kapital och ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års 

samt årets resultat. I ändamålsbestämda medel ingår övriga avsättningar för åtaganden som ska infrias i 

framtiden. När SISU Idrottsutbildarna Stockholm belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i 

resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med 

motsvarande belopp. 

NYCKELTALSDEFINITIONER 

Soliditet 

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.    
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SISU Idrottsutbildarna Stockholm, org.nr 802012-3355 

 

NOT 2 OFFENTLIGRÄTTSLIGA BIDRAG   

Bidragen fördelar sig enligt följande:  2018 2017 

Kommun  0 50 

Stat *)  6 468 9 345 

Landsting  998 1 098 

SUMMA  7 466 10 493 

*) Specifikation statliga bidrag 

Statsbidrag  6 468 7 345 

Idrottslyftet  0 2 000 

Summa  6 468 9 345 

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING   

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:   2018 2017 

Intäkter kurser och uppdrag  2 1 202 

Intäkter Idrottslyftet   0 223 

SUMMA  2 1 425 

NOT 4 UTBILDNINGSKOSTNADER 

Utbildningskostnaderna fördelar sig enligt följande:  2018 2017 

Utbildningsmaterial  373 70 

Övriga utbildningskostnader  1 702 2 306 

Konsultarvoden   1 597 408 

Övriga externa kostnader  40 40 

SUMMA  3 712 2 824 

NOT 5 MEDELANTALET ANSTÄLLDA   2018 2017 

Medelantalet årsanställda tjänstemän  11 14 

 

NOT 6 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  2018 2017 

Swedbank räntefond (anskaffningsvärde)  0 4 307 

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  0 4 307 

Fonden avslutades 2018-11-28. Kapitalvinsten blev 273 tkr.  

NOT 7 EGET KAPITAL 

 Balanserat Ändamåls- Totalt 

 kapital bestämt eget kapital 

Ingående balans 5 365 415 5 780 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  -415 -415 

Årets resultat -3 734  -3 734 

UTGÅENDE BALANS 1 631 0 1 631 
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REVISIONSBERÄTTELSE  

 

 

Till Förbundsstämman i SISU Idrottsutbildarna Stockholm, org.nr 802012-3355 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

UTTALANDEN 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm för år 2018.  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

GRUND FÖR UTTALANDEN 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 

förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden. 

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 den bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets 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 styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 

till att göra något av detta.  

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 fel, 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 fel och anses 

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar med grund i årsredovisningen. 
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel, 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 väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 

uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag 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 fortsatt 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 sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om förbundets 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 osäkerhetsfaktorn 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 ett 

förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 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 för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

UTTALANDE 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SISU 

Idrottsutbildarna Stockholm för år 2018. 

Jag tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

GRUND FÖR UTTALANDE 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.  
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STYRELSENS ANSVAR 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

REVISORNS ANSVAR 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 

väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen. 

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

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

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 utförs baseras på min professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 

skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Piteå den 20 februari 2019 

 

 

Lars Lundqvist 

Auktoriserad revisor 
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GRANSKNINGSRAPPORT AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2018 

Till SISU Idrottsutbildarna Stockholms stämma 

Org.nr. 802012-3355 

Jag av DF-stämman utsedd lekmannarevisor, har granskat verksamheten i SISU Idrottsutbildarna Stockholm. 

Styrelsen och distriktsidrottschefen svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande stadgar, 

stämmobeslut, medlemsuppdrag samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamheten och pröva om den bedrivs i enlighet med stämmans 

uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i Sverige och god revisionssed inom idrotten samt av DF-

stämman fastställt medlemsuppdrag. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.  

Jag bedömer att SISU Idrottsutbildarna Stockholms verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att förbundets interna kontroll har varit 

tillräcklig.  

 

Stockholm den 20 februari 2019 

 

 

Sune Hellströmer 

Lekmannarevisor 


