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RF-SISU Västerbotten 

Organisationsnummer 894000-3588 

ÅRSREDOVISNING FÖR RF-SISU VÄSTERBOTTEN 

Styrelsen för RF-SISU Västerbotten avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2020-01-01 -- 2020-12-31 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Verksamhetens art och inriktning 
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 

2020 var det första året med en samlad regional organisation för Riksidrottsförbundet och 

SISU Idrottsutbildarna. Det var också året då länsidrottschefen var utlånad till Jämtland-Härjedalen i nio 

månader. Överskuggande allt annat och helt dominerande för året var dock den globala coronapandemin. 

Den har präglat det mesta. Vi har lagt mycket energi på att hjälpa föreningar att ställa om sin verksamhet, 

i första hand den idrottsliga men också intäktsbringande verksamhet. Vi har stöttat dem med digitala 

årsmöten och andra mötesplatser. Vi har inte minst lagt om en stor del av vår folkbildningsverksamhet till 
den det digitala, med många nyttiga insikter som följd. Vi har bistått föreningar att söka kompensation för 

uteblivna intäkter och ökade kostnader. Vi har kommunicerat outtröttligt under hela coronaperioden i en 

mängd olika kanaler och på olika sätt. Kommunikationen har i första hand syftat till att bringa klarhet i den 

allmänna förvirringen som många föreningar upplevt, vilka får träna var, när och hur? Andra syften har 

varit inspiration och uppmuntran. Kommunikationen har fördjupat samverkan med våra kommuner, med 

Länsstyrelsen och Region Västerbotten. Det har definitivt också stärkt relationen till dessa. Det har också 

stärkt betydelsen av idrott och aktivitet, i synnerhet för våra yngsta medborgare. Aldrig har väl signalerna 

i den riktningen varit så starka. Hela  corona-arbetet har dessutom skett samordnat i en nationell ram där 

alla RF-SISU distrikt kraftsamlat sina insatser. Vår folkbildningsverksamhet når ca 80 procent av målet, en 

direkt konsekvens av pandemin. Vi rapporterar 62 221 utbildningstimmar i 436 föreningar och med 24.716 

unika individer. Vi gör 806 föreningsbesök och har verksamhet i alla 15 kommuner. Sex kommuner har vi 

faktiskt ökat i trots att distriktssiffrorna går ned. 

Medlemmar 
Förbundets medlemmar är 65 Specialdistriktsförbund (SDF) inom distriktet och 5 fleridrottsförbund. 



RF-SISU Västerbotten 
Organisationsnummer 894000-3588 

Resultat och ställning 
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag 

2020 2019 2018 2017  

Bidrag 20 784 668 14 699 621 15 740 523 12 481 087 

Nettoomsättning 851 249 2 073 325 1 833 137 1 007 356 

Årets resultat 257 376 -117295 29 501 83 337 

Eget kapital 5 242 253 1 680 682 1 797 977 1 768 476 

Balansomslutning 12 364 432 5 044 150 6 107 117 5 588 277 

Soliditet % 42 34 29 32 

Framtida utveckling 
Vi förväntar oss att coronapandemin fortsatt kommer att prägla oss under 2021. Föreningar kommer 

forsatt behöva stöd med omställning och kompensation av och för sin idrottsliga verksamhet. Vi kommer 

att fortsätta med ett intensivt kommunikationsarbete och med digitalisering, i första hand av årsmöten men 

också av folkbildning och andra mötesplatser. Vi fortsätter att arbeta ifrån hemmet med huvuddelen av 

personalstyrkan. Vi kommer apropå det att starta översyn över hur vi ska organisera våra kontor och 

arbetsplatser långsiktigt. Inom folkbildningen har vi framför allt fokus på att nå många föreningar och 

unika individer, bland annat med en särskild handlingsplan för att nå en större mångfald av deltagare. Vi är 

delaktiga i sammanlagt 12 EU-projekt. Under året startar dessutom ett evenemangsprojekt tillsammans 

med Visit Umeå och ett Vinnova-fmansierat projekt om Rörelserika offentliga miljöer, där Umeå kommun 

är ägare och partners. Organisationens tema för 2021 kommer att vara föreningens intäkter. hf 



RF-SISU Västerbotten 
Organisationsnummer 894000-3588 
RESULTATRÄKNING NOT 2020 Budget 2019 

1 

Föreningens Intäkter 
Bidrag 2 20 784 668 23 457 147 14 699 621 
Nettoomsättning 3 851 249 1 050 100 2 073 325 
Övriga föreningsintäkter 1 022 177 890 000 1 577 730 
Summa intäkter 22 658 094 25 397 247 18 350 676 

Kostnader 
Lämnade bidrag 4 2 664 565 2 560 600 7 052 763 
Övriga externa kostnader 4 977 044 7 123 475 5 556 482 
Personalkostnader 5 14 507 907 15 713 117 6 026 373 
Övriga kostnader 0 0 -168 627 
Summa kostnader 22 149 516 25 397 192 18 466 991 

Verksamhetens resultat 508 578 55 -116315  

Resultat från finansiella investeringar 

Resultat från övriga värdepapper -250 000 0 
Ränteintäkter och liknande poster 0 0 
Räntekostnader och liknande poster -1 202 -980 

-251 202 -980 

Resultat efter finansiella poster 257 376 -117 295 

Bokslutsdispositioner 0 0 

Årets resultat 257 376 -117 295 
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BALANSRÄKNING NOT 
1 

2020 2019 

TILLGÅNGAR 

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

680 858 680 858 

Summa anläggningstillgångar 680 858 680 858 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 450 453 1 350 645 
Övriga fordringar -20 255 158 236 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 270 016 65 457 

700 214 1 574 338 

Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 4 661 786 995 902 

4 661 786 995 902 

Kassa och bank 6 321 574 1 793 052 
6 321 574 1 793 052 

Summa omsättningstillgångar 11 683 574 4 363 292 
SUMMA TILLGÅNGAR 12 364 432 5 044 150 

BALANSRÄKNING NOT 2020 2019 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 7 
Balanserat kapital 4 984 877 1 797 977 
Årets resultat 257 376 -117 295 

5 242 253 1 680 682 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 992 760 465 067 
Övriga kortfristiga skulder 3 111 377 2 222 479 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 018 042 675 922 

7 122 179 3 363 468 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 364 432 5 044 150 ,r 



RF-SISU Västerbotten 

Organisationsnummer 894000-3588 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) 

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättas första gången i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan 
innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmaste föregående 
räkenskapsåret. 
Siffrorna från 2019 är inte jämförbara pga att RF-SISU Västerbotten (tidigare Västerbottens Idrottsförbund) 
och SISU Idrottsutbildarna Västerbotten har gjort en sammanläggning av organisationerna från 1/1-20. 

Nyckeltalsclefinitioner 

Soliditet 
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen. 

Upplysningar till resultaträkningen 

Not 2 Offentligrättsliga bidrag 2020 2019 

Kommun 2 918 380 1 440 000 

Stat 13 127 717 9 197 586 

EU 571 639 184 644 

Region (Landsting) 4 166 932 3 877 391 
20 784 668 14 699 621 Summa 

Not 3 Nettoomsättning 2020 2019 

Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande: 
Idrottsverksamhetens intäkter 851 249 2 068 629 

Övriga försäljningintäkter 0 4 696 

Summa 851 249 2 073 325 

Not 4 Upplysning om lämnade bidrag 2020 2019 

Verksamhetsbidrag 1 898 966 1 280 000 

Handikappidrottsbidrag 535 600 535 600 

Övriga bidrag 30 000 5 050 763 

Integrationsbidrag 200 000 186 400 

Summa 2 664 566 7 052 763 

Not 5 Medelantalet anställda 2020 2019 

Medelantalet anställda (samtliga) 27 13 k 
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Forts. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) 

Not 6 Andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
- Vid årets början 980 858 980 858 
Aktieägartillskott 250 000 0 
Vid året slut 1 230 858 980 858 

Ackumulerade nedskrivningar 
- Vid årets början 
- Vid årets slut 
Vid årets slut 
Redovisat värde vid årets slut 

-300 000 -300 000 
0  

-300 000 
680 858  

-250 000 
-550 000 
680 858 

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag 

Dotterföretag/Org nr/Säte Antal andelar i% Redovisat värde 
Idrottsservice Västerbotten AB, 556849-4743, Umeå 100 100 680 858 

680 858 

Not 7 Eget kapital Balanserat Ändamåls Totalt 
kapital bestämt eget kapital 

Ingående balans 4 062 627 0 4 062 627 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0 0 
Reservering av ändamålsbestämda medel 0 922 250 
Årets resultat 257 376 0 257 376 
Utgående balans 4 320 003 0 5 242 253 

I Ingående balans avser 2 381 945 kr ändamålsbestämda medel för SISU,f 
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REVISORSPÅTECKNING 

Revisionsberättelsen har avgivits den gl arr;1  2021 

Andreas Vretblom 

Auktoriserad revisor 
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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 2020. 

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 2020 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 förvaltping för RF-SISU Västerbotten för år 2020. 

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 7 april 2021  

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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