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RF-SISU Västerbotten 
894000-3588 

Förvaltningsberättelse 
Allmänt om verksamheten 
RF-SISU Västerbotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation 
i distrikt Västerbotten. 
Förbundet har verksamhet i Region Västerbottens 15 antal kommuner. 
RF-SISU Västerbotten har sitt säte i Umeå. 

Främjande av förbundets ändamål 
RF-SISU Västerbotten (nedan benämnt distriktet) har till uppgift att, enligt dessa stadgar och 
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom 
distriktets gränser samt att enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (SISU) 
stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom 
distriket. Distriktet ska också arbeta i enlighet med RF-stämmans och SISU-stämmans samt 
Riksidrottstyrelsens  (RS)  och SISU:s förbundsstyrelses  (FS)  beslut. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut 
Fortsatt präglat av Coronapandemin var 2021 ett ryckigt och utmanande år, från en lite trött och håglös 
idrottsrörelse på våren till ett mycket högt tempo och tryck under hösten dår restriktionerna försvann 
tillfälligtvis. Under hösten startade också idrottens återstart efter  Corona,  något vi tror kommer att 
fortsätta 2022 och 2023. Under 2021 har vi påbörjat omställning till ett nytt arbetssätt efter pandemin, 
bland annat i form av att Umeåkontoret numera delvis är aktivitetsbaserat. 

Medlemmar 
Förbundets medelmmar är 65 SDF, 573 föreningar samt SISU:s övriga 3 medlemsorganisationer 
som har sin hemort inom distriktens verksamhetsområde. 

Eget kapital Eget Ändamåls 
kapital beslutat 

Totalt 

Ingående balans 5 242 523 0 5 242 523 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 -920 000 
Reservering av ändamålsbestämda medel 0 
Årets resultat 562 772 0 562 772 
Utgående balans 5 805 295 0 4 885 295 

I enlighet med beslut vid extra distriktstämma i SISU Idrottsutbildarna Västerbotten, den 13 maj 2019, 
har överskottet (2 381 945 kr) efter sammanläggningen och likvidationen av SISU Idrottsutbildarna 
Västerbotten överförts till RF-SISU Västerbotten för nyttjande i folkbildningsverksamheten. 

Flerårsöversikt 2021 2020 2019 
Offentligrättsliga bidrag 21 613 064 20 784 668 14 699 621 
Nettoomsättning 1 255 573 851 249 2 073 325 
Årets resultat 562 772 257 376 -117295 
Eget kapital 4 885 024 5 242 253 1 680 682 
Soliditet % 36 42 34,  
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RF-SISU Västerbotten 
894000-3588 
RESULTATRÄKNING 

Intäkter 

NOT 2021 2020 

Offentligrättsliga bidrag 2 21 613 064 20 784 668 
Nettoomsättning 3 1 251 493 851 249 
Övriga rörelseintäkter 900 589 1 022 177 
Summa intäkter 23 765 146 22 658 094 

Kostnader 
Lämnade bidrag 4 -2 489 393 -2 664 565 
Verksamhetskostnader -2 515 920 -1 706 168 
Övriga externa kostnader -3 656 705 -3 270 876 
Personalkostnader 5 -14 539 468 -14 507 907 
Summa kostnader -23 201 486 -22 149 516 

Verksamhetens resultat 563 660 508 578 

Resultat från finansiella investeringar 

Resultat från övriga värdepapper 0 -250 000 

Ränteintäkter och liknande poster 0 0 
Räntekostnader och liknande poster -888 -1 202 

-888 -251 202 

Resultat efter finansiella poster 562 772 257 376 

Bokslutsdispositioner 0 0 

Årets resultat 562 772 257 376 k 
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RF-SISU Västerbotten 
894000-3588 

BALANSRÄKNING NOT 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 

2021 2020 

Finansiella anläggningstillgångar 6 
Aktier och andelar i dotterföretag 680 858 680 858 

680 858 680 858 

Summa anläggningstillgångar 680 858 680 858  

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 353 962 450 453 
Övriga fordringar 44 227 -20 255 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 239 965 270 016 

638 154 700 214 

Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 4 661 786 4 661 786 

4 661 786 4 661 786 

Kassa och bank 7 411 519 6 321 574 
7 411 519 6 321 574 

Summa omsättningstillgångar 12 711 459 11 683 574 

SUMMA TILLGÅNGAR 13 392 317 12 364 432  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Balanserat kapital 5 242 253 4 984 877 
Ändamålsbestämda medel -920 000 0 
Årets resultat 562 771 257 376 

4 885 024 5 242 253 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 912 908 992 760 
Övriga kortfristiga skulder 2 391 574 3 111 377 
Mottagna ej nyttjade bidrag 7 2 188 100 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 014 711 3 018 042 

8 507 293 7 122 179 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 392 317 12 364 432i  
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RF-SISU Västerbotten 
894000-3588 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) 

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). 

Avskrivningar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar enligt plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. 
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande 
avskrivningstider. 

Kontorsinventarier 5 år 
Maskiner av olika slag 7 år 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen. 

Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2021 2020 
Anslag från Riksidrottsförbundet 8 234 294 7 023 717 
Anslag från SISU Idrottsutbildarna 6 052 000 6 104 000 
Statliga bidrag övriga 530 000 0 
Kommunala bidrag 2 593 148 2 568 380 
Kommunala projektbidrag 38 340 350 000 
Regionala bidrag 4 098 500 4 098 500 
Regionala projektbidrag 0 68 432 
EU-bidrag 1 002 646 571 639 
Övriga bidrag 460 000 0 
Summa 23 008 928 20 784 668 
Återförda mottagna ej nyttjade bidrag (regionalt SDF-bidrag) 163 236 0 
avgår mottagna ej nyttjade bidrag (Riksidrottsförbundet) -1 559 100 0 
Summa offentligrättsliga bidrag 21 613 064 20 784 668 

Not 3 Nettoomsättning 2021 2020 
Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: 
Verksamhetens intäkter 337 224 455 782 
Övriga sidointäkter 914 269 395 467 
Summa nettomsättning 1 251 493 851 249 
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Not 4 Lämnade bidrag 2021 2020 
Ordinarie SDF bidrag 2 397 893 2 634 566 
Bidrag till idrottsföreningar 91 500 30 000 
Summa lämnade bidrag 2 489 393 2 664 566 

Not 5 Medelantalet anställda 2021 2020 
Medelantalet anställda 26 27 

Not 6 Andelar i koncernföretag 2021 2020 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
- Vid årets början 1 230 858 980 858 
Aktieägartillskott 0 250 000 
Vid året slut 1 230 858 1 230 858 

Ackumulerade nedskrivningar 
- Vid årets början -550 000 -300 000 
- Vid årets slut 0 -250 000 
Vid årets slut -550 000 -550 000 
Redovisat värde vid årets slut 680 858 680 858k 
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Till föreningsstämman i RF -SISU Västerbotten, org. nr 894000-3588 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för RF -SISU Västerbotten för år 2021. 

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 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen 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 föreningen 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. Sty-
relsen 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 oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån 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 be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag 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 omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor 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 osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar 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. 

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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för RF -SISU Västerbotten för år 2021. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman 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 obe- 
roende i förhållande till föreningen 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 ut-
talande 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 skyl-
dig 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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Umeå den 28 mars 2022  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åt-
gärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. 

Andreas Vretblom 

Auktoriserad revisor 
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