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Bakgrund
RS och FS beslutade i december 2017 att distriktsidrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarnas
distriktsförbund skulle sammanläggas till en juridisk person från och med 1 januari 2020.
Vid distriktsidrottsstämman 2019 togs beslutet att SISU Idrottsutbildarna Stockholm inte ska bedriva
någon folkbildningsverksamhet efter den 1 januari 2020, samt beslut att likvidera organisationen
senast den 30/6 2020. Stämman beslutade också att eventuellt överskott för SISU Idrottsutbildarna
Stockholm skulle överföras till RF-SISU Stockholm för nyttjande i folkbildningsverksamhet. Ett
förtydligande gjordes vid stämman, om att beslutet inte innebär någon skillnad i uppdrag, ekonomi
och verksamhet för förening och SDF.
Vid nästkommande distriktsidrottsstämma (2020) valdes en likvidationsgrupp för SISU Idrottsutbildarna Stockholm, bestående av Doris Högne Rydheim, Stefan Bengtsson och Lars Lundquist.
Beslut togs också att RF-SISU Stockholms revisor utgör revisor gällande likvidationen (Grant Thornton
Sweden AB) samt att redovisningen av likvidationsprocessen ska ske senast vid RF-SISU Stockholms
ordinarie distriktsidrottsstämma 2021.
Redovisning av likvidationsprocessen
Inför sammanläggningen av Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm 2020
sades samtliga avtal i SISU Idrottsutbildarna Stockholms namn upp och överfördes till den nya
organisationen RF-SISU Stockholm att gälla från den 1 januari 2020. I detta ingick även anställningsavtalen för den personal som tidigare haft sina anställningar hos SISU Idrottsutbildarna Stockholm.
Överföringen av anställningarna medförde inga negativa konsekvenser för personalen.
Avregistreringen hos Skatteverket av SISU Idrottsutbildarna Stockholm trädde i kraft 2020-02-06.
Reglering av tillgodo avseende den slutliga skatten för 2019 har gjorts mot RF-SISU Stockholm, som i
och med sammanläggningen övertagit samtliga tillgångar och skulder.
Folkbildningsverksamheten har efter den 1 januari 2020 fortsatt som vanligt i den nya organisationen
RF-SISU Stockholm, som har både ett idrotts- och ett folkbildningsuppdrag. Detta gör att föreningar
och SDF inte har märkt någon skillnad mot tidigare.
Alla tillgångar och skulder som fanns hos SISU Idrottsutbildarna Stockholm den 31 december 2019
flyttades vid sammanläggningen över till RF-SISU Stockholm och ingår nu i den gemensamma
balansräkningen för RF-SISU Stockholm, organisationsnummer 802001-5627. Det överflyttade egna
kapitalet på 1466 tkr kommer enligt tidigare beslut att användas inom folkbildningsuppdraget.
Likvida bankmedel uppgående till summan 2366 tkr överfördes till RF-SISU Stockholm 2020-01-10.
Med detta anser vi att likvidationsprocessen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm är avslutad.

Doris Högne Rydheim

Stefan Bengtsson

Gabriel Altun, Grant Thornton Sweden AB

Lars Lundquist

Redovisning av balansräkningarna 2019 och 2020
Av dessa framgår vilka tillgångar och skulder som är överförda från SISU Idrottsutbildarna Stockholm
till RF-SISU Stockholm i samband med likvidationen.
SISU Idrottsutbildarna Stockholm
Organisationsnummer 802012-3355
BALANSRÄKNING

2020

2019

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar

0
0
0
0

41
0
75
116

Kassa och bank
Summa kassa och bank

0
0

2 366
2 366

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

0
0

2 482
2 482

Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

0
0
0

1 631
-165
1 466

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

0
0
0
0

27
236
753
1 016

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

2 482

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Samtliga belopp är angivna i TKR

Rapport om slutredovisning

Till Ordinarie distriktsstämma 2021 i RF-SISU Stockholm avseende likvidation i SISU
Idrottsutbildarna Stockholm, org.nr 802012-3355

Rapport om slutredovisningen i SISU Idrottsutbildarna Stockholm
Uttalanden

Vi har utfört en revision av slutredovisningen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm i likvidation för
likvidationen i dess helhet, som innefattar skiftet per 2020-06-30.
Enligt vår uppfattning har slutredovisningen upprättats i enlighet med årsmötesbeslut 2019-03-16.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till SISU Idrottsutbildarna Stockholm i likvidation enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Likvidatorernas ansvar

Det är likvidatorerna som har ansvaret för att slutredovisningen upprättas enligt årsmötesbeslutet
2019-03-16. Likvidatorerna ansvarar även för den interna kontroll som likvidatorerna bedömer är
nödvändig för att upprätta en slutredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida slutredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
slutredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för vårt uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
likvidatorernas uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Vi måste informera likvidatorerna om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Stockholm den 18 februari 2021
Grant Thornton Sweden AB
Gabriel Altun
Auktoriserad revisor

