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Styrelsen för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rfs får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
-

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt oni verksamheten
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
organisation som bildades 1968 och idag har 60 lokalföreningar runtom i landet. De enskilda
medlemmarna har lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare, förtroendeman, kontaktperson,
kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, säskilt
förordnad förmyndare och medförmyndare, god man till ensamkommande flyktingbarn eller är häktes
och anstaltsbesökare.

Förbundet har sitt säte i Stockholm.
Främjande av ändamålet

Förbundet ska genom opinionsbildande verksamhet och ideella insatser medverka till ett medrnänskligare
samhälle där människor stödjer varandra. RFS bistår lokalföreningarna och deras medlemmar och sprider
kunskap om frivilliga samhällsarbetare till politiker, myndigheter, organisationer och enskilda.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2019 har arbetet följt antagen verksamhetspian och projektplan. Fokus har legat på strategisk
utveckling av arbetet med lagreglerade frivilliguppdrag i syfte att brukare. patienter, klienter och
huvudmän ska få en rättsäker insats av gid kvalitet.
Flerårsöversikt (Tkr)
Bidrag
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
5 937
-91

2018
6 093
-466

52

52

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Not

Föreningens intäkter
Bidrag
Reserverade medel
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga exteriia kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa roreningens kostnader
Rörelseresultat

2019-01-01
-2019-12-31

5 936 978
-1 010 432
821 695
5 748 241

2
3

2018-01-01
-2018-12-31

6 092
-207
773
6 658

597
892
751
456

-2 519 599
-3 316 222

-3 181151
-3 935 073

-1 678
-5 837 499
-89 258

-7 950
-7 124 174
-465 718

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

140
-1 524
-1 384
-90 642

0
-234
-234
-465 952

Resultat före skatt

-90 642

-465 952

Årets resultat

-90 642

-465 951
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2019-12-31

2018-12-31

0
0

1 678
1 678

0

1 678

395
975
662
032

0
42 433
99 754
142 187

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

3758014
3 758 014
3 989 046

4094539
4 094 539
4 236 726

SUMMA TILLGÅNGAR

3989046

4238404

Balansräkning

Not

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

4

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna iiitäkter
Summa kortfristiga fordringar

124
3
102
231
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Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

2 1 85 271

2 65 1 222

-12 376
-90 642
2 082 253

40 000
-505 951
2 185 271

1010432
109 676
91 364
81194
614 127
1 906 793

989927
198 640
85 583
65 720
713 263
2 053 133

3989046

4238404

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändring av ändarnålsbestärnda medel
Utbildning
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Reserverade medel
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5, 6

7
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmanna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokfdringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nyckeltaisdefinitioner
Bidrag
Erhållna bidrag.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Solid itet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomsi utn ing.

Not 2 Förtroendemannaorgan

Styrelsen
Valberedning
Förbundsrevisorer
Årsmöte

2019

2018

24 969
4481
2 875
171 159
203484

93 91 8
8312
6 344
221 017
329591
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Not 3 Anställda och personalkostnader (mindre företag)
2019

2018

3
1
4

6
1
7

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Arvoden och kostnadsersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2 173
60
711
167

666
511
093
245

2 712
60
913
209

948
322
363
361

3 112 515

3 895 994

2019-12-31

2018-12-31

39 750
39 750

39 750
39 750

-38 072
-1 678
-39 750

-30 122
-7 950
-38 072

0

1 678

2019-12-31

2018-12-31

1 500 000
1 500 000

1 500 000
1 500 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 5 Bunder eget kapital

Bundet Kapital

Bundet kapital avsett att kunna fullfölja ingångna avtal vid en eventuell avveckling av förbundets
verksamhet.
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Not 6 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
1 eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 27 625 kr avsedda för föreningens utbildning.

Belopp vid årets ingång
Tillkommande medel som ffireningen själv beslutat
Årets användning
Belopp vid årets utgång

2019-12-31

2018-12-31

40 000
0
-U 375
27 625

0
40 000
0
40 000

2019-12-31

2018-12-31

350 000
65 000
595432
1 010 432

207 892
65 000
717035
989 927

Not 7 Reserverade medel

Skriften Roll Koll
Donation från Frivårdsföreningen
MinRättDinRoll

Henrik Mörner
Ledamot god man/förvaltare

%;/

/

/‘

Svante Björding
Ersättare

//

Vår revisionsberättelse har lämnats
BDO

effia Morén
4
Marg
Auktoriserad revisor

/g’

Birgi’ Mirtenzoii Y
Ledamot psykiatri

Elisabeth Olin
Ledamot socialtjänst

‘/t

IBDO
REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Org.nr. 802004-4072

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare för år 2019.
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 3 1 december
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundför 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. 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 misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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 misstag, 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.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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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 föreningens 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 föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama 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 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 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
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare för år 2019.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grundför 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 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.
Sida 2(3)
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för fl5rvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av ffirvaltningen, 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 ft5reningen.

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 föreningen.
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 föreningens situation. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Stockholm den 23 april 2020

,—

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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Margaretha Morén
BDO Mälardalen AB
Box 6343
102 35 STOCKHOLM
Stockholm j

2020

Ledningens uttalande till föreningens revisor i anslutning till revision av årsredovisningen
Detta uttalande lämnas i anslutning till Er revision av årsredovisningen för Riksförbundet frivilLiga
samhällsarbetare det räkenskapsår som avslutas 2019-12-31 och syftar tiLl att ge uttryck för vår
uppfattning om huruvida årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed
ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per 2019-12-31 samt resultatet av
verksamheten för det räkenskapsår som avslutats per detta datum enligt god redovisningssed i
Sverige.
Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt
årsredovisningstagen.
Vi bekräftar utifrån vår bästa kunskap och övertygeLse, följande:
Finansiella rapporter

•

•
•
•

•

Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren för
revisionsuppdraget, särskilt att de finansieLla rapporterna ger en rättvisande bild enligt god
redovisningssed i Sverige.
BetydelsefulLa antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen,
däribland sådana som beräknas till verkLigt värde, är rimLiga.
Närståenderetationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar
har lämnats enLigt god redovisningssed i Sverige.
För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt god
redovisningssed i Sverige kräver justeringar elLer att upplysningar lämnas har justeringar
gjorts eLler upplysningar Lämnats.
Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentLiga, både enskiLt och
sammantaget, för de finansiella rapporterna som heLhet.

Lämnad information

•

Vi har försett er med
tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för
upprättandet av de finansieLla rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat,
ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte, och
obegränsad tillgång till personer inom föreningen som ni har bedömt att det är
nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.
Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspegLas i de finansiella
rapporterna.
Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna
kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentLigheter.
Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eLler misstänkta oegentligheter
som vi känner till och som påverkar företaget och inbegriper
Föreningsledningen,
anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, och
andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella
rapporterna.
—

—

—

•
•
•

—

—

—
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•

•
•
•

•

Vi har Lämnat alL information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta
oegentLigheter, med inverkan på föreningens finansiella rapporter, som vi har fått
kännedom om genom anställda, tidigare anstälLda, anaLytiker, tilLsynsmyndigheter elLer
andra.
Vi har uppLyst er om aLla kända fall av överträdelser eLler misstänkta överträdeLser av Lagar
och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansielLa rapporter upprättas.
Vi har uppLyst er om vilka föreningens närstående är och om alla närståenderelationer och
närståendetransaktioner som vi känner tilL.
IT-system som hanterar finansiella transaktioner är utan feL som skulLe kunna ha påverkat
årsredovisningen väsentLigt samt att inga IT-reLaterade risker föreLigger som kan äventyra
bolagets fortLevnad.
Vi har uppLyst er om alla pågående eller potentieLLa tvister som vi känner till som kan ha
betyde(s&4ör föreningens finansielLa rapporter

(
MimmiÄgr

PI RSFÖR BU N DET
FRIVILLIGA
SAM HÄLLSAR 6 ETARE

Revisionsberättelse
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för
år 2019. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen Vårt
.
ansvar är att
uttala oss om årboksiutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär
att vi planerat
och genomfört revsion för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehå
ller
väsentliga fel.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i
räkenskapshandlingarna. 1 en revison ingår också att pröva redovisningsprincip
erna och
styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i
årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i RFS för att kunna
bedömma
om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med RFS stadgar eller
årsmötesbeslut.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkning och balansräkning för RFS.
Vi föreslår årsmötet att lämna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.

Stockholm 06 mars 2020

östa Eklund
sammankallande revisor

Lars-Ake Norman
revisor

Revisionsberättelse för Riksförbundet
Frivilliga Samhällsarbetare
Vi revisorer för Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare har granskat
årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2019.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att
vi planerat och genomför revision för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehål’er väsentflga feL
Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen för beJopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. 1 revisionen ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma
den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i RES för att kunna
bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med RFS
stadgar eller årsmötesbeslut.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan:
-

-

-

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkning och balansräkning
för RFS
Vi förslår årsmötet att lämna styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019

Lund den 6 maj 2020

(
3östa Eklund
Sammankallande revisor

(
Norman
revisor

REVISORERNAS FÖRSLAG TILL ARVODESREGLEMENTE 2020/-2 1
Revisorerna föreslår
att årsmötet fastställer arvoden och ersättningar enligt nedan följande
Årsarvode till ordförande
kronor
Årsarvode till vice ordförande
Kostnadsersättn ing till ordförande utan redovisning

12 000
4 000
2 000

Årsarvode till styrelseledamot
Årsarvode till styrelsesuppleant
Ersättning per styrelsemöte
Ersättning per övriga möten

2 000
2 000
300
100

Årsarvode till revisor
Årsarvode till tjänstgörande revisorsersättare

2 000
1 000

Årsarvode till sammankallande i valberedning
Årsarvode till ledamot i valberedning
Årsarvode till tjänstgörande suppleant i valberedning

2 000
2 000
1 000

Arvode utgår ej om man lämnar uppdraget under året eller tjänstgör mindre än
50%
Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med högst 1 300 kronor
per dag
Kursledararvode fastställs till 1 000 kronor per dag inklusive för- och
efterarbete. Detta gäller dock inte fast anställd personal
Telefonersättning utgår enligt specificerad räkning eller schablonersättning
med 200 kronor
Rese- och traktamentsersättning utgår enligt allmänna avtal (ARA) dock
järnvägsresa 2 klass eller billigaste alternativ. Bilersättning enligt RSV’s normer
för skattefri ersättning.
Resa skall genomföras på billigaste sätt inklusive logi och traktamente. Flyg får
anlitas vid enkelresa överstigande femtio (50) mil.

