Organisationsnummer 802002-8125

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019
Styrelsen för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, avger
härmed följande årsredovisning.
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, är en
riksomfattande, politiskt och religiöst obunden ideell förening, bestående av
en sammanslutning av medlemsföreningar från hela Sverige. RBU har sitt
säte i Stockholm.
RBU:s ändamål är att verka för att alla barn och unga med rörelsehinder ska
ha ett fullgott liv med villkor som är likvärdiga med andras. RBU:s målgrupp
är barn och unga med rörelsehinder samt deras närstående.
RBU verkar genom:
att förändra attityder i samhället
att bevaka, stödja och tillvarata målgruppens behov och rättigheter
att främja samhällets insatser för målgruppen
att förmedla kunskap och information om målgruppens livsvillkor
att vara en mötesplats för målgruppen för kunskapsutbyte och gemenskap
Förbundet eftersträvar samarbete med andra organisationer inom och utom
Sverige som arbetar för ett förverkligande av FN:s konventioner.
Förbundet kan vara medlem i nationella och internationella
sammanslutningar. Beslut om detta fattas av förbundsstyrelsen.
RBU:s vision är ”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och
unga med rörelsehinder”.

Betydande samarbeten
RBU har under 2019 fortsatt viktiga samarbeten med organisationer, företag
och myndigheter. Bland dessa kan särskilt framhållas:
Thule Group
Thule Group, som är RBU:s huvudsamarbetspartner sedan 2011, har under
2019 fortsatt att med finansiellt stöd till RBU:s verksamhet. Något
gemensamt projekt har inte varit aktuellt detta år.
Minnesota Communication
Minnesota Communication har sedan 2015 pro bono arbetat för RBU med
kommunikation. Samarbetet under 2019 har gett två filmer med budskapet
”alla barns rätt att maxa livet” för att sedan avslutas vid slutet av året.
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Ideell Arena
Under året har RBU blivit partners i Ideell Arena för information och
kompetensutveckling för all kanslipersonal.

Insamlingsvägar
RBU har under 2019 bedrivit insamling genom partnersamarbeten med
företag och föreningar. Utöver det har medel samlats in till verksamheten
genom gåvor från medlemmar och allmänhet samt erhållna testamenten till
förmån för RBU. RBU:s kampfond samt privata initiativ via Facebook som till
exempel projektet
”The Mighty Ride” har genererat en hel del intäkter till organisationen.

Ändamålsbestämda medel
Följande donationer med särskilda villkor redovisas som ändamålsbestämda
medel inom eget kapital.
Villkorade av givaren
•

Liljeblads donation
Medlen ska användas till läger, resor, sociala aktiviteter, konferenser,
seminarier och liknande aktiviteter, där RBU:s förbundsstyrelse så
beslutar och arrangemanget sker helt eller delvis i RBU:s namn.

•

M Johanssons Testamente, också kallad RBU:s Medlemsfond
Kapitalet delas ut till barn och ungdomar i åldrarna 0 - 25 år med egen
diagnos och som är medlemmar i RBU. Bidragen får användas till
rekreation och hjälpmedel.

Bestämda av förbundsstyrelse eller kongress, avsatta förbundsmedel
•

Subventionering av centralt arrangerad lägerverksamhet
Enligt kongressbeslut avsattes tre miljoner kronor från försäljningen av
rekreationsanläggningen Mättinge till att subventionera sommarläger för
barn och ungdomar i RBU, tidshorisonten för kapitalet sattes till ca 10 år.

•

RBU Barnhjälpen/Tanzania
RBU driver sedan många år ett projekt för att bygga upp och stötta en
föräldraförening för barn och unga med Ryggmärgsbråck/Hydrocefalus i
Tanzania. Projektet drivs via MyRight, tidigare år SHIA, och av en grupp
ideellt engagerade RBU-medlemmar. Medel har samlats in till inköp av
nya barnrullstolar samt till uppförande av ett ”House of hope”.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2019 har RBU fortsatt det långsiktiga arbetet med intressepolitisk
påverkan, kunskapsspridning och aktiviteter för gemenskap. Grunden för
arbetet har varit den handlingsplan för åren 2018 - 2020 som fastställdes av
kongressen 2017. I det intressepolitiska arbetet har frågan om personlig
assistans och övriga insatser inom LSS även prioriterats under 2019.

Intressepolitiskt påverkansarbete
LSS och särskilt personlig assistans
Under 2019 har RBU:s intressepolitiska fokus, liksom de senaste åren, varit
att arbeta mot neddragningarna inom LSS och särskilt insatsen personlig
assistans. RBU har tagit stort utrymme i debatten och haft en fortsatt hög
grad av medialt genomslag.
RBU målsättning under året har varit att behålla trycket i frågan. Den 10:e
januari presenterades LSS-utredningens förslag, innehållande flera
katastrofala punkter utifrån RBU:s synvinkel: exempelvis slopande av
personlig assistans för barn under 16 år, borttagning av det ”femte
grundläggande behovet” samt en 15-timmars schablon.
Inte heller innehöll regeringens remisser med lagförslag i PM ”Behov av hjälp
med andning och sondmatning” och PM ”Personlig assistans för samtliga
hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning” något
som kunde ses som positivt för RBU:s medlemmar. Men tack vare bland
annat RBU:s remissvar och RBU:s intressepolitiska och opinionsbildande
arbete i media återtogs det ursprungliga lagförslaget. Bland annat ströks
formuleringen om att bara mycket integritetskänsliga delar av grundläggande
behov ska kunna ge rätt till assistans.
Kritik mot utredningsförslag och lagremisser har lyfts i debattartiklar i
rikspress, nyhetsprogram i radio och TV samt återkommande
pressmeddelanden med förbundsordföranden Maria Persdotter som RBU:s
talesperson.
RBU:s övriga aktiviteter i intressepolitiska frågor har varit, videoinlägg på
Facebook, nationell LSS-konferens, informationsfilm om lagändring, närvaro
i Almedalen och vid Järvaveckan.
I övrigt påverkansarbete har bland annat följande utförts: remissvar på PM
”Behov av hjälp med andning och sondmatning”, utredningen ”Förslag till en
nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige”, betänkandet
”Styrkraft i funktionshinderpolitiken”, lagförslag i PM ”Bilstöd - Ökade
möjligheter till anpassning” och lagförslag i PM ”Personlig assistans för
samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av
sondmatning”
Remissvaren finns att läsa på RBU:s webbplats.
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Kommunikation
Medlemstidningen Rörelse har liksom tidigare år getts ut med sex nummer
under 2019.
RBU:s huvudsakliga kommunikationskanaler utöver medlemstidningen har
under året varit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RBU:s offentliga Facebooksida
Publika Facebookgruppen ”Assistans är frihet! Rädda LSS!”
Slutna Facebookgruppen ”RBU:s medlemsgrupp”
RBU:s webb www.rbu.se
Kampanjsajten www.stoppaassistanslotteriet.nu
Twitterkonto
LinkedIn
Epost-utskick till medlemmar och RBU-föreningar.
Ett flitigt använt pressverktyg för utskick av pressmeddelanden.
En ny webbsajt, enlektionomskolan.se, introducerades i samband med
skolkonferensen. Sidan är ett stöd till föräldrar med viktig information
om vad som gäller under barnens skolgång.

Konferenser
RBU har under året erbjudit medlemmarna tre konferenser:
• LSS: Utrett och olöst? 15 - 16 mars 2019 i Stockholm
• Temadag: Lågaffektivt bemötande i kombination med omfattande
rörelsehinder. 8 maj 2019 i Stockholm
• En skola för alla. 15 november 2019 i Stockholm

RBU-forum
RBU-forumet ägde detta år rum 20–22 september i Stockholm. Arbetet med
att utveckla organisationen fortsatte. RBU:s utmärkelse Guldrullen delades
ut till Johan Klinthammar, RBU Södermanland.

Läger
Under 2019 har RBU dels fortsatt sitt samarbete med Valjevikens
folkhögskola med den centralt arrangerade lägerverksamheten. Nytt för 2019
har varit ett läger i samarbete med Funkibator, Växjö. Lägren subventioneras
för medlemmar av därför avsatta förbundsmedel.
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Organisations- och personalförändringar
Under året har distriktsföreningen RBU Älvsborg återbildats från att ha lagts
ned 2018. Dessutom lyckades RBU Dalarna, trots beslut om nedläggning vid
ordinarie årsmöte, hålla föreningen vid liv med ett senare extra årsmöte.
Förbundskansliets planerade personalstyrka har under 2019 blivit komplett i
och med anställning av ny förbundsjurist/kanslichef. Denna tjänst ersätter
tidigare generalsekreterartjänsten.
Samarbetet med federationen Lika Unika upphör 2019. Detta då flertalet
förbund beslutat att lämna.

Resultat och ställning
Flerårsöversikt, belopp i tusental kronor
År

2019

2018

2017

2016

2015

Verksamhetens intäkter

7 006

7 733

10 747

8 787

9 621

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
- 7 712
Insamlingskostnader
- 114
Administrationskostnader
- 2 149
Summa kostnader
- 9 975

- 7 940
- 12
- 1 401
-9 353

- 8 155
- 838
- 2 121
- 11 114

- 7 616
- 935
- 2 061
- 10 612

- 8 120
- 339
- 2 180
- 10 639

Verksamhetens resultat

- 2 969

- 1 620

- 367

- 1 825

- 1 018

Finansiellt resultat
Resultat efter
finansiella poster

2 141

1 226

1 679

789

3 595

- 828

- 394

1 312

- 1 036

2 577

Årets resultat
Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel
Reservering av
ändamålsbestämda medel
Förändring av
balanserat kapital

- 828

- 394

1 312

- 1 036

2 577

593

383

811

1 916

933

-46

- 152

- 1 271

- 713

- 2 845

- 281

- 163

852

167

665

108 %

102 %

76 %

87 %

84 %

Nyckeltal
Ändamålskostnader/
Verksamhetens intäkter
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Budgetjämförelse 2019
Kongressen 2017 fastställde en rambudget för åren 2018–2020 samt uppdrog
till förbundsstyrelsen att inför vart och ett av åren 2018, 2019 och 2020 ta
fram en verksamhetsbudget som eftersträvar en budget i balans.
Förbundsstyrelsen beslutade om en verksamhetsbudget för 2019 med ett
underskott på -880 800 kr. Till grund för att kunna räkna med detta stora
underskott låg det för året ingående balanserade kapitalet på 4 267 400 kr.
Resultatet att jämföra med för 2019, efter förändring av ändamålsbestämda
medel samt RBU:s sparkapital, slutar på -1 092 076 kr. Den negativa
differensen, -211 276 tkr, jämfört med budget förklaras av följande
väsentligaste faktorer:
- Sämre annonsförsäljning i tidningen Rörelse, trots försiktig budgetering.
- Insamlingsresultatet, som ändå får betraktas som hyggligt då inga
testamenten influtit.
- Högre kostnader för det nya medlemsregistret.
- Högre kostnader för revision
+ Statsbidraget
+ Direktavkastning från kapitalförvaltningen

Användning av finansiella instrument
Syftet med RBU:s kapitalplaceringsverksamhet är att förvalta kapitalet
utifrån den tidshorisont som kapitalet beräknas finnas kvar inom förbundet
samt att generera direktavkastning till den budgeterade verksamheten. Det
kapital som avses är placeringarna i depåer hos SEB och Söderberg &
Partners som finns redovisade i not 10.

Portfölj SEB
Detta kapital hanteras av förbundsekonomen och placeringsansvarig från
förbundsstyrelsen i samråd med kapitalförvaltande banks utsedda rådgivare.
Som verktyg gäller beslutad placeringspolicy för denna förvaltning.
Direktavkastningen 2019 är beräknad till 2,86 % på ett genomsnittligt
innehav under året.
Totalavkastningen beräknas till 16,07 %, dvs 13,21 % i värdeökning.
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Portfölj Söderberg & Partners (S&P)
Denna portfölj är diskretionärt förvaltad och placeringarna görs av S&P
utifrån förbundsstyrelsens instruktioner. För denna portfölj gäller att det
finns ett riskgolv på 85 %, det vill säga RBU ska inte kunna förlora mer än 15
% av portföljens värde. Riskgolvet räknas upp och följer med när portföljens
värde överstiger anskaffningsvärdet.
Direktavkastningen 2019 är beräknad till 1,38 % på ett genomsnittligt
innehav under året. Totalavkastningen beräknas till 12,24 %, det vill säga
10,86 % i värdeökning.

Placeringspolicy
För båda dessa portföljer gäller RBU:s etiska krav att placeringarna ska följa
GES, Global Ethical Standard. Det innebär att placeringar inte görs i bolag
där militärt material, alkohol, tobak, spel och pornografi utgör en
resultatandel större än 5 %. Samt att företagen följer av FN och ILO
fastslagna internationella konventioner och riktlinjer för mänskliga
rättigheter, arbete, miljö, korruption och vapen.
Fördelning inom intervall per tillgångsslag
Räntebärande
Svenska aktier
Utländska aktier
Alternativa investeringar

Intervall
Normalläge
50 – 100 %
60 %
0 – 50 %
15 %
0 – 50 %
15 %
0 – 40 %
10 %

Riskkontrollerad förvaltning
Gäller för diskretionärt förvaltade placeringar hos Söderberg & Partners.
Vid riskkontrollerad förvaltning kan andelen aktier i kapitalförvaltningen
styras dynamiskt. Andelen risk justeras så att portföljen som mest kan tappa
15 % i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 12 månaderna. Med
andra ord, RBU tillämpar ett riskgolv om 85 %. Detta har gällt under 2019,
från 2020 är en förändring beslutad till att sänka riskgolvet till 80%.
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Medlemmar och föreningar
RBU bestod den 31 december 2019 av 36 medlemsföreningar, varav 24
distriktsföreningar och 12 lokalföreningar. Distriktsföreningen RBU Älvsborg
har återbildats under året. Lokalföreningen RBU Gävle samt RBU
Örnsköldsvik har lagt sig vilande respektive varslat om nedläggning.
31 december 2019 hade RBU 9 783 (10 298) registrerade medlemskap.
Av dessa är 9 590 (9 928) statsbidragsgrundande medlemmar. 2019 har
RBU:s totala medlemsantal minskat med 515 medlemmar, - 5,0% (- 2,32%).

Hållbarhetsupplysningar
RBU strävar efter att, inom ramen för ändamålet, all verksamhet ska bedrivas
med respekt för etik, rättvisa och miljö. Detta kommer bland annat till
uttryck i förbundskansliets miljöpolicy samt förbundets policy för inköp och
upphandling (senast fastställd av förbundsstyrelsen 2018-02-02) där det
framgår att förtroendevalda och anställda inom RBU åtar sig att verka för att
all upphandling och alla inköp sker på ett etiskt, rättvist och miljöanpassat
sätt. RBU väljer så långt som möjligt digitala kommunikationskanaler
framför fysiska vilket också minskar verksamhetens miljöbelastning. Vid
resor verkar RBU efter resereglementet fastställt av kongressen 2017.
RBU:s systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs dels genom en årlig
medarbetarundersökning som ligger till grund för gemensam utveckling av
arbetsmiljön, dels genom årlig genomgång av den fysiska arbetsmiljön.
Under 2019 utfördes ingen medarbetarundersökning, men däremot
genomfördes den årliga genomgången av den fysiska arbetsmiljön. En
översyn av ergonomin vid datorarbetsplatsen genomfördes av Avonovo med
individuell analys och information om ergonomin.
Arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa kanslilokalerna. Detta
arbete fortsätter.
RBU omfattas av kollektivavtal mellan KFO – Unionen samt KFO –
Akademikerförbunden.
Utvecklingssamtal och lönesamtal med kansliets personal har genomförts
och i februari tillträdde den nya förbundsjuristen/kanslichefen sin tjänst. I
övrigt inga förändringar.
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Förväntad framtida utveckling
•

RBU redovisar idag ett verksamhetsresultat på strax under – 3 mkr.
Detta finansieras av direktavkastning, utnyttjande av olika
ändamålsbestämda medel, samt med balanserat eget kapital.
De två senare finansieringskällor är ändliga, och motsvarar i dag årliga
intäkter på ca 1 mkr vardera. En arbetsgrupp har tillsatts av
förbundsstyrelsen 2020 för att inleda arbetet med att skapa en hållbar
ekonomi.

•

RBU kommer att fortsätta sitt enträgna arbete för att få personlig
assistans enligt LSS för barn återställd till vad den en gång var när
lagen kom till. Det är särskilt angeläget när lagförslag har tillkommit
att det sk normala föräldraansvaret ska skrivas in i lagen. Utöver detta
har en utredning tillsats av regeringen för att fortsätta se över
lagstiftningen med risk för ytterligare inskränkningar.

•

En kommunikativ förflyttning är påbörjad och utvecklingen av den
kommer att fortsätta. Syftet med förflyttningen är att av allmänheten
bli igenkända som en barnrättsorganisation vars fokus är rättigheter
för barn med funktionsnedsättning. Ett led i detta arbete är
kommunikationen av ”Onormalt föräldraansvar” för att belysa
felaktigheten i begreppet normala föräldraansvaret som finns inom
personlig assistans enligt LSS.

•

Barnkonventionen har blivit svensk lag. RBU kommer alltmer att utgå
från barnkonventionen i sitt arbete, internt som externt.

•

RBU planerar att hålla en konferens under hösten 2020 med temat
familjen, ett annorlunda föräldraskap.

•

Samarbetsorganisationen Lika Unika har upplösts och avslutats. RBU
är numera partner i Ideell Arena och kommer härigenom få möjlighet
till kompetensutveckling av personal genom nätverksmöten. Dessa
möten kan i sin tur kan leda till nya samarbeten med andra partners
inom Ideell Arena.

•

En RBU-dag arrangeras på High Chaparral under sensommaren 2020
tillsammans med Thule.
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Förvaltning
RBU:s högsta beslutande organ är kongressen, där distriktsföreningarna
representeras vart tredje år av sina ombud. Kongressen väljer de som ska
företräda RBU under mandatperioden de kommande tre åren. Vid
kongressen 2017 beslutades om att avskaffa tidigare förbundsmöten.
Kongressen beslöt också att utöka antalet ledamöter och suppleanter med en
vardera. Distriktsföreningarna kommer löpande att hållas informerade om
verksamhet och ekonomi. De formella besluten om ansvarsfrihet för styrelsen
med mera tas vid kongressen.
Vid kongressen 2017 valdes följande personer att utgöra RBU:s
förbundsstyrelse för tre år. Under 2019 har denna styrelse hållit sex ordinarie
sammanträden. Vid årets sista sammanträde beslutades om att entlediga
Ronny Kammer från sitt uppdrag. Som ordinarie ledamot inträder suppleant
Jan Myhrman.
Ordinarie ledamot

Distrikt

Närvaro (av 6)

Maria Persdotter
Ordförande

Stockholm

6

Södermanland

3

Göteborg

4

Stockholm

5

Uppsala

5

Skåne

-

Södermanland

3

Skellefteå

3

Yrke: Kommunikationskonsult

Matz Wahlkvist
Ledamot/Vice ordförande
Yrke: Egen företagare

Anne-Lie Jordansson
Ledamot
Yrke: Boendestödjare

Malin Tjernell-Prioset
Ledamot
Yrke: Advokat

Mikael Wångmar
Ledamot/Placeringsansvarig
Yrke: Studie- och karriärvägledare

Ronny Kammer
(entledigad fr o m 13/12 2019)
Ledamot
Yrke: Egen företagare

Cecilia Haglund
Ledamot
Yrke: Inköpscontroller

Catrin Marklund
Ledamot
Yrke: Studierektor/teologistuderande
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Suppleanter

Distrikt

Jan Myhrman

Östergötland

Närvaro (av 6)
6

Yrke: Studerande

(Ordinarie ledamot fr o m 13/12 2019)
Trine Nyberg

Kalmar

-

Göteborg

4

Stockholm

2

Yrke: Kommunikatör, skribent

Jörgen Carlsson
Yrke: Egen företagare

George Rocksten
Yrke: Affärsområdeschef

Valberedningen
Kongressen 2017 valde för den kommande mandatperioden:
Ordinarie ledamöter
Stefan Gustafsson, RBU Blekinge (sammankallande)
Inga Wulf, RBU Skåne
Sonia Hantman, RBU Stockholm (lämnat uppdraget 2018-12-31)
Suppleanter
Maria Norrman, RBU Halland (ordinarie fr o m 2019-01-01)
Helena Ekvall Karlsson, RBU Dalarna
Förtroendevald verksamhetsrevisor
Ylva Kjällström, RBU Bohuslän/Uddevalla, ordinarie
Rickard Friberg, RBU Stockholm, suppleant
Auktoriserad revisionsbyrå
Grant Thornton (Lena Johnson)

Förbundskansliet
RBU:s förbundskansli består fr o m 2020-01-01 av följande tjänster.
•
•
•
•

förbundsjurist/kanslichef
förbundsekonom
organisationssekreterare
kommunikatör

Tidningen Rörelses redaktörskap utförs av extern tjänst.
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RESULTATRÄKNING
Funktionsindelad resultaträkning

Not

2019

2018

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter

564 122
711 931
4 334 557
1 388 441
6 641

575 249
814 259
4 922 333
1 420 923
-

7 005 692

7 732 764

- 7 712 039
- 113 908
- 2 149 446

-7 939 506
-11 557
-1 401 310

Summa verksamhetskostnader

- 9 975 393

-9 352 373

Verksamhetsresultat

- 2 969 701

-1 619 609

2 243 015
- 726
- 101 083

1 341 055
65
- 152
- 115 273

Summa resultat från finansiella investeringar

2 141 206

1 225 695

Resultat efter finansiella poster

- 828 495

-393 914

Årets resultat

- 828 495

-393 914

- 828 495
593 174

-393 914
382 915

- 46 808

-152 029

-282 129

-163 028

3
3

Summa verksamhetsintäkter
4,5

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Förvaltningskostnader

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från
tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/förändring
balanserat resultat

6
7
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Not

2019-12-31

2018-12-31

-

11 650

-

11 650

75 649

43 128

75 649

43 128

35 248 504
260 674

33 417 918
260 674

35 509 178

33 678 592

35 584 827

33 733 370

155 190
1 607
442 816
599 613

114 551
3 643
322 478
440 672

Kassa och bank

1 075 652

3 780 049

Summa omsättningstillgångar

1 675 265

4 220 721

37 260 092

37 954 091

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara

8

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

9

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

10
11

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

12
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

4 852 935
29 662 228

5 399 301
29 944 357

Summa

34 515 163

35 343 658

459 257
1 733 623
552 049

358 230
1 759 576
492 627

2 744 929

2 610 433

37 260 092

37 954 091

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Ingående balans 2019-01-01
Ändamålsbestämt av
styrelsen
Utnyttjade
ändamålsbestämda medel
från tidigare år
Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

FRITT EGET
KAPITAL

TOTALT

Donationer
och
testamenten*

Avsatta
förbundsmedel**

Balanserat resultat

Totalt
eget kapital

3 527 452

1 871 849

29 944 357

35 343 658

- 290 420

46 808
- 302 754

- 46 808
593 174
- 828 495

- 828 495

3 237 032

1 615 903

29 662 228

34 515 163

* Donationer och testamenten fördelar sig enligt följande

Donation/Testamente

2019-01-01

Utnyttjande

Reservering

2019-12-31

-

3 063 896

-

173 136

3 283 316 Konferenser 2019: - 219 420

Liljeblads donation
M Johanssons
Testamente /
RBU:s Medlemsfond
Summa

244 136 Bidrag 2019:
3 527 452

- 71 000

- 290 420

3 237 032

** Avsatta förbundsmedel fördelar sig enligt följande
2019-01-01

Ändamål
Subventionering av

Utnyttjande

centralt arrangerad
lägerverksamhet

1 719 820 Läger 2019: - 296 613

RBU Barnhjälpen/Tanzania
Summa

152 029 Barnrullstolar: - 6 141
1 871 849
- 302 754

Reservering

2019-12-31
1 423 207

House of hope: 46 808

46 808

192 696
1 615 903
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges
styrande riktlinjer för årsredovisning, redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.
RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som RBU erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det
som erhållits eller kommer att erhålla. Nedan beskrivs, för respektive
intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i RBU.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och
intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken RBU tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett
erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att RBU uppfyllt
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om RBU har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.
Är det inte ett bidrag är det en gåva.
Som insamlade medel redovisas mottagna gåvor från allmänheten, företag,
organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt
sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor, donationer
och lotteriintäkter. Medel från Radiohjälpen är att klassificera som insamlade
medel.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som
intäktsförs redovisas antingen som tillgång eller kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som RBU avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor
redovisas som omsättningstillgångar.
I de fall RBU lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde
med ersättningen.
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Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhålls för att täcka vissa kostnader (t.ex för administration)
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som RBU fått
eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid
försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över
prenumerationstiden. Försäljning av varor avser informationsmaterial. Sålda
tjänster består framförallt av försäljning av annonser till tidning och
hemsida, samt deltagaravgifter för läger och konferenser.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för RBU.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner, ändamåls-, insamlingsoch administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till förbundets
uppdrag enligt stadgarna. Förbundets ändamålskostnader omfattar
personalkostnader och andra kostnader som uppstår i påverkansarbetet,
medlemsverksamheten (läger, kurser och konferenser),
projektverksamheten, råd och stöd till medlemmar samt kostnader för
information och opinionsbildning, tidningen Rörelse och dialog med
medlemmarna.
Till ändamålskostnaderna räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade
gemensamma kostnaderna. Kostnader för administration som uppstår som
en direkt följd av en aktivitet eller projekt inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader. Exempel på sådana kostnader är kostnader för administration och revision av förbundets externfinansierade projekt, samt för
administrationen av M Johanssons Testamente/RBU:s Medlemsfond.
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet.
Direkta kostnader är lönekostnader för de medarbetare som arbetar med
insamling, samt kostnader för ansökningar till fonder och stiftelser,
insamlingsaktiviteter, kampanjer, utskick och hanteringen av givarregister.
Hit hör också de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma
kostnaderna.
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Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera och
driva förbundets verksamhet. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för
ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelse- och
årsmöten, bokföring och årsredovisning, hantering av löner och sociala
avgifter, moms- och skattedeklaration, revision av själva organisationen samt
Giva Sveriges kvalitetskod och administrativa system såsom
redovisningssystem, leverantörsreskontra och anläggningsregister inte
insamlingssystem.
Om en kostnad varken avser ändamål eller insamling hänförs den till
administration. Det innebär att RBU definierar kostnaderna i dessa andra
funktioner först. Det som inte hänförs till dessa funktioner utgör normalt
kostnader i funktionen administration.
I administrationskostnader ingår även fördelade gemensamma kostnader.
Leasing
Samtliga av RBU:s operationella och finansiella leasingavtal kostnadsförs
löpande (linjärt) över leasingperioden (inklusive första förhöjd hyra).
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och
liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda
redovisas en pensionskostnad det år pensionen tjänas in.
BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget
annat anges nedan.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Datorer
3 år
Övriga inventarier
5 år
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt
lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärde och
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Kundfordringar värderas individuellt
till det belopp som beräknas inflyta.
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Fordran på medlemsavgifter tas inte upp som fordran om det inte finns en
legal fordran på medlemmen.
Efter det första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella
tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde med avdrag för
eventuell nedskrivning.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en
värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt
lägsta värdets princip respektive nedskrivningsprövning.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte
förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även
specifikationen för eget kapital, ”Förändring av eget kapital”.
Eventualförpliktelser
RBU lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när RBU har en möjlig
förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte
helt ligger inom RBU:s kontroll, inträffar eller uteblir, eller om RBU har en
befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas
som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens
storlek inte kan beräknas med tillräcklig förlitlighet. Se not.
Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Angående siffror som redovisas i denna årsredovisning per 2019-12-31,
bedöms det ej råda någon osäkerhet som har någon betydande effekt på
redovisade belopp.
Not 3

Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Externa stiftelser och fonder
Andra organisationer
Summa (a)

2019

2018

424 931
236 500
50 000
500
711 931

814 259
814 259

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel (uppskattade belopp – ej bokfört)
RBU har under året samarbetat med Minnesota Communication som pro bono
bistått med 200 timmars arbete. I RBU:s verksamhet utförs förutom detta en mängd
ideella insatser kontinuerligt. Ett mycket bra exempel på detta är eldsjälarna i RBU:s
Tanzaniaprojekt, ”RBU Barnhjälpen Tanzania”. Förutom sitt förberedande och
insamlande arbete i Sverige åker de även ned på plats i Tanzania, för att där stötta
föräldraorganisationen ASBAHT.
RBU har inget beräknat värde av allt detta.
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Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa insamlade medel (c)

2019

Offentliga bidrag
Staten
Summa offentliga bidrag
Summa (d)

Not 4

18 000
64 150
942 601
1 024 751

444 833
230 272
975 000
1 650 105

3 309 806

3 272 228
3 272 228
4 922 323

3 309 806
4 334 557

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)
Privaträttsliga bidrag som har redovisats som intäkt (c)
Summa insamlade medel

2018

2019
711 931
1 024 751
1 736 682

2018
814 259
1 650 105
2 464 364

Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medelantalet anställda
Förbundskansliet
2019
2018
Antal
Varav män Antal
Varav
anställda
anställda män
4
2
3
2

Ersättningar understigande ½
prisbasbelopp har utbetalats under
2019 till ett sammanlagt belopp om
119 128 kr (135 102)

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter
Ordförande

2019-12-31
Antal på
Varav
balansdagen
Män
7
3
1
-

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2019
Ordförande
581 893
Kanslichef
552 533
Styrelse
99 791
Arvoden till övriga förtroendevalda
30 148
Övriga anställda
1 346 669
Totala löner och ersättningar
2 611 034
Sociala kostnader
Varav pensionskostnader

2018-12-31
Antal på
Varav
balansdagen
Män
7
3
1
-

2018
569 410
438 996
132 525
29 214
1 244 232
2 414 377

-990 272

870 174

-159 383

112 138

21
Transaktion 09222115557428329512

Signerat MP, MW1, MW2, AJ, MT, CM, JM, CH, YK, LJ

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
Organisationsnummer 802002-8125
Ledande befattningshavare är kanslichefen och förbundsordföranden.
Kanslichefstjänsten har varit vakant t o m 2019-02-17.
Av förbundets pensionskostnader avser 56 041 kronor kanslichefen.
Förbundsordförandens arvode beslutas av RBU:s förbundsstyrelse och
utifrån kongressens ramar. Utöver detta erhålls också samma förmåner
som för tjänstemännen vad gäller friskvård med mera. Från och med
kongressen 2017 erhåller även ordförande pensionsavtal. Detta beräknas
enligt samma modell som för ITP1. Under 2019 har 54 120 kr betalats in i
premier.
Kanslichefen arbetar med fast månadslön och följer i övrigt kollektivavtal
KFO/HTF samt lokalt inrangeringsavtal. I lönekostnaden ovan ingår värdet
av kostförmån samt förändring av semesterskuld. Inget särskilt avtal om
uppsägningstid för generalsekreteraren har träffats. Dennes pensionsavtal
är detsamma som för övriga tjänstemän.

Not 5
Operationell leasing
RBU hyr framförallt kontorslokaler, IT-support, medlemsregister, kopiator/skrivare,
enkät och pressverktyg.
Kostnadsförda leasingavgifter år 2019 uppgår till 964 359 kr (971 631 kr).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år
1 – 5 år
Senare än 5 år
Summa
Not 6

2018
1 021 897
651 705
1 673 602

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

Utdelningar
Räntor
Realisationsresultat vid försäljningar
Återföringar av nedskrivningar
Summa
Not 7

2019
1 002 052
2 137 436
17 829
3 157 317

2019
313 256
279 267
1 650 492
2 243 015

2018
359 435
182 391
799 229
1 341 055

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2019
-

Räntor
Summa

2018
65
65
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Not 8

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019-12-31 2018-12-31
11 650
505 654
11 650
-11 650
-505 654
0
11 650

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
plan

-

- 505 654
505 654
-

Utgående redovisat värde

-

11 650

Not 9

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
plan

2019-12-31 2018-12-31
472 820
573 610
67 436
51 151
-151 941
540 256
472 820
- 429 692
-34 915
- 464 607

- 569 195
151 941
- 12 438
- 429 692

75 649

43 128

Utgående redovisat värde
Not 10

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde
Utgående redovisat värde

2019-12-31
33 417 918
22 751 561
- 20 920 975
35 248 504

2018-12-31
35 497 812
13 139 805
-15 219 699
33 417 918

35 248 504

33 417 918
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Specifikation av värdepappersinnehav
Portfölj SEB
Summa Aktiefonder
Summa Räntebärande instrument
Summa värdepappersinnehav portfölj SEB:
Portfölj Söderberg & Partners
Summa Aktiefonder
Summa Räntebärande instrument

Deposition hyresavtal
Summa

19 793 679

5 874 286
11 547 989

17 422 275

Marknadsvärde
6 999 402
11 701 651

18 701 053

2019-12-31
125
260 549
260 674

2018-12-31
125
260 549
260 674

2019-12-31
141 325
62 400
239 091
442 816

2018-12-31
138 796
183 682
322 478

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Revisionsarvode
Övriga poster
Summa
Not 14

17 826 229

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Riksarkivet, deposition t o m 2027
Övriga poster
Summa
Not 13

7 605 237
12 188 442

Andra långfristiga fordringar

Andelar

Not 12

Marknadsvärde

5 506 953
12 319 276

Redovisat värde

Summa värdepappersinnehav portfölj S&P:
Not 11

Redovisat värde

2019-12-31
236 239
74 228
65 000
176 582
552 049

2018-12-31
200 060
62 859
43 750
185 958
492 627

Eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Eventualförpliktelsen gäller till FPG/PRI, Försäkringsbolaget
Pensionsgaranti, och motsvarar 2 % av RBU:s pensionsförpliktelse i enlighet
med gällande Kreditförsäkringsvillkor.

Eventualförpliktelser

2019
283 202

2018
283 564
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Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
Organisationsnummer 802002-8125
Not 15

-

-

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Ett samarbete med ICA-Maxi Öst kommer att inledas.
Kongress kommer att genomföras 29 – 31 maj.
Ett samarbete med organisationen Artscape kommer att inledas i form av
ett arvsfondsprojekt.
Nytt lagförslag har tillkommit som avser personlig assistans enligt LSS.
Lagförslaget innebär med all sannolikhet försämringar för RBU:s
medlemmar. RBU kommer att bevaka och agera på konsekvenserna av
lagförslaget.
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över delar av den personliga
assistansen enligt LSS. RBU kommer att delta i utredningen som expert.
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 kan komma att
påverka RBU:s verksamhet och resultat negativt. Styrelsen följer aktivt
utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att minimera risker i
verksamheten och begränsa effekten på föreningens resultat.

Stockholm 2020 –

–

Maria Persdotter
Förbundsordförande

Matz Wahlkvist
Vice ordförande

Anne-Lie Jordansson
Prioset

Mikael Wångmar

Malin Tjernell-

Catrin Marklund

Jan Myhrman

Cecilia Haglund

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2020 –

Lena Johnson
Auktoriserad revisor

–

Ylva Kjällström
Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till kongressen i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU
Org.nr. 802002–8125
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
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet för
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU 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 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 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. 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 årsredovisningen.

Jag tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
"Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde
revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

• identifierar och bedömer jag 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 mina 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.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den
andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2019 (men
innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende
denna).
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

• 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.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att
rapportera i det avseendet.

• 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 upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som

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.
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inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

• 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.

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Riksförbundet för
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU för år 2019.

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.

Jag tillstyrker att kongressen 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 föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar 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 föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn 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 den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi 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.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.
Stockholm den

Lena Johnson
Auktoriserad revisor
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Ylva Kjällström
Förtroendevald revisor

