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Utveckling av organisationens verksamhet, resultat och ställning
Skolidrottsförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (KSEK):

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Totala intäkter 9482 10 387 11 179 11 107 9 589 7 566
Årets resultat 991 739 -191 101 266 -238
Eget Kapital 5827 4 183 3 444 3 636 3 535 3 269
Balansomslutning 7635 5 187 6 112 6 637 5 269 4 628
Soliditet 76% 76% 56% 55% 67% 71%
Antal anställda 8 8 9 9 8 6

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, 
samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i SEK där ej annat anges. 

Eget kapital
2020-12-31

Eget Kapital vid årets ingång
Ändamålsbestämda medel 904 074
Årets resultat
Eget Kapital vid årets utgång

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Pandemin och verksamhetens minskning

Organisation
Under 2020 har den omorganisering som genomfördes 2019 färdigställts. Förbundet har med ny organisation 
kommit närmare verksamheten och föreningarna genom att fler personer inom personalgruppen 
arbetar operativt med föreningsstöd samt stöd till SDF men även genom att fler av de anställda har placeringsort i den region 
de anvarar för och därmed kommer närmare den verksamhet de ska stödja. Arbetet med att skapa en större och mer kvalitativ 
verksamhet där antalet Skol-IF som följer gällande kvalitetsinriktning har under 2020 fortsatt vilket utvecklar vår verksamhet.

Vår organisation bestod under 2020 av fyra regionala verksamhetsutvecklarna på
fyra olika orter och arbetar operativt med att skapa, stödja och utveckla verksamheten i Skol-IF och SDF.
Under hösten anställdes en central verksamhetsutvecklare som kommer vara placerad i Stockholm.
Utöver våra verksamhetsutvecklare bestod organisationen av en kommunikatör, en projektledare och en generalsekreterare 
vilka ska ge service till verksamheten och se till att kritiska processer ska fungera. 
Bland annat gällande arbetsledning, kommunikation och utbildning.

Ny generalsekreterare
En ny Generalsekreterare rekryterades under våren 2020 och tillträdde första oktober. Jonas Leth 
efterträdde som ny Generalsekreterare efter att Mire Åsell lämnat sin tjänst som Generalsekreterare i maj 2020.

Unga leder unga utbildning 
Trots Pandemin har Skolidrottsförbundet kunnat genomföra digitala utbildning och digitala träffar för Unga leder Unga.
Skolidrottsförbundet valde att använda delar av de pengar som inte förbrukats som personalkostnader 

4 183 188

5 826 708
739 445

Årsredovisning 2020 för Svenska Skolidrottsförbundet
Organisationsnummer 802003-0618

Styrelsen och Generalsekreteraren för Svenska Skolidrottsförbundet (nedan Skolidrottsförbundet), med 
säte i Stockholm, lämnar härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning
Skolidrottsförbundets verksamhetsidé är att få barn och ungdomar att motionera och vara fysiskt aktiva. 
Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa 
och demokratiska värderingar. Våra utbildningar skapar förutsättningar för att fostra nutidens och 
framtidens ideella ledare. 
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för att subventionera kostnader för fler utbildningar genomförda av förbundets SDF.

Utveckling digitalisering
Skolidrottsförbundet fortsatte under 2020 att investera både pengar och tid i att digitalisera fler delar av förbundets 
administrativa funktioner samt direkta verksamhet. Fokus har varit på digitaliseringen av utbildningar där förbundets 
grundutbildningar har uppdaterats och digitaliserats. Lansering av de nya utbildningarna genomfördes
under 2020. Även arbetet med att ta fram en ny hemsida fortsatte och den nya hemsidan lanserades under 2020.

SDF:ens nya roll och ekonomiska stöd
Under 2019 beslutade förbundsstyrelsen om ny rollbeskrivning och nya ekonomiska stöd för 
Skolidrottsförbundets distrikt (SDF). 2020 var det första året som pengarna betalades ut enligt 
det nya ekonomiksa stödsystemet. 

Ekonomiska stöd inom Riksidrottsförbundet
Förändringen i föreningsstöd från Idrottslyftet till Projektstöd IF har även inneburit förändringar i åldersbegränsning
när stöd inte får användas från 7 år till 13 år. Detta påverkar inte direkt resultatet för 2020 men 
det påverkar hur vi stöttar våra föreningar i låg och mellanstadiet under tid framåt.
Under 2020, under RIF samt genom motioner har med all 
tydlighet framkommit att flertalet SF inte är nöjda med det nya ekonomisak fördelnings systemet 
hos RF. Om RF:s ekonomiska fördelningssystem rivs upp och göras om kan det komma
att påverka Skolidrottsförbundet negativt ekonomiskt framåt.
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2020-01-01 - 2019-01-01 -
Not  2020-12-31  2019-12-

Verksamhetsintäkter
Offentliga bidrag 3 8 169 383 8 318 905
Gåvor 4 632 156 676 363
Medlemsavgifter 654 536 731 167
Nettoomsättningar 5 25 795 660 792
Övriga verksamhetsintäkter 0 0

9 481 870 10 387 227

Verksamhetens kostnader
Direkta förbundskostnader -3 765 363 -1 913 701
Förmedlade gåvor -442 421 -520 891
Övriga externa kostnader -818 598 -3 569 690
Personalkostnader 7 -3 715 577 -3 644 119
Avskrivningar - -

-8 741 959 -9 648 401

Verksamhetens resultat 739 911 738 826

Resultat från finansiella poster
Övriga räntekostnader och liknande poster 9 -466 -89
Resultat efter finansiella poster -466 -89

Årets resultat 739 445 738 738

Resultaträkning
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Not  2020-12-31  2019-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 10 0 0

0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 2 433 569 2 433 569

2 433 569 2 433 569

Summa anläggningstillgångar 2 433 569 2 433 569

Omsättningstillgångar

Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 0 251 127

0 251 127
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 64 603 271 705
Aktuell skattefodran 0 26 581
Övriga fordringar 63 471
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 220 664

64 603 582 421

Kassa och bank 5 137 238 1 946 677

Summa omsättningstillgångar 5 201 841 2 780 225

SUMMA TILLGÅNGAR 7 635 410 5 213 794

Not  2020-12-31  2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital 4 183 188 3 444 452
Ändamålsbestämda medel 904 074 0
Årets resultat 739 446 738 736
Summa eget kapital 5 826 708 4 183 188

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 416 102 198 789
Övriga kortfristiga skulder 49 581 63 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 343 019 768 065
S:a kortfristiga skulder 1 808 702 1 030 606
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 635 410 5 213 794

Balansräkning

Balansräkning
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Svenska Skolidrottsförbundets (SSIF) årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 (K3). 

Värderingsprinciper Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Svenska Skolidrottsförbundet 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 erhållas.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisningen sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Skolidrottsförbundet.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Svenska Skolidrottsförbundet 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 Svenska Skolidrottsförbundet uppfyllt eller kommer att 
uppfylla vissa villkor och om Svenska Skolidrottsförbundet har en skyldighet att återbetala till
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som Svenska Skolidrottsförbundet avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

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 upfylls.

Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget
är avsett att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Svenska Skolidrottsförbundet  fått
eller kommer att få.

Verksamhetens kostnader
En kostnad bokförs i resultaträkningen när Svenska Skolidrottsförbundet har förpliktigat sig att 
utföra en viss åtgärd eller liknande.

Tilläggsupplysningar
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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 klassificerats som avgiftbestämda redovisas
en kostnad det år pensionen tjänas in.

Värderingsprinciper Balansräkning
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

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, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga tillgångar som inte är räntebärande till
anskaffningsvärde.

Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersfåtölj och betraktas därmed
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Monetära poster i utländsk 
valuta räknas om till balansdagens kurs och de valutakursdifferenserer som uppkommer redovisas
i resultaträkningen.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

Eget kapital
Eget kapital utgörs av Balanserat kapital. 
Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott, samt årets resultat. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande under året och baseras på historisk erfarenhet 
och faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Inga uppskattningar i samband med årets bokslut bedöms väsentligt kunna påverka redoovsat värde av 
tillgångar och skulder.

Not 3 Offentliga bidrag
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2020-01-01 -
2020-12-31

2019-01-01 -
2019-12-31

Bidrag från Riksidrottsförbundet 8 169 383 8 318 905
Summa 8 169 383 8 318 905
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Not 4 Gåvor
2020-01-01 -

2020-12-31
2019-01-01 -

2019-12-31
Gåvor från allmänheten 632 156 676 363

632 156 676 363

Not 5 Övriga rörelseintäkter
2020-01-01 -

2020-12-31
2019-01-01 -

2019-12-31
Tävlingsavgifter 0 56 512
Kickback- & sponsorintäkter 0 370 632
Kurs- & konferensintäkter 0 59 400
Försäljningsintäkter 25 795 174 248
Summa 25 795 660 792

Not 6 Operationella leasing - leasetagare
2020-01-01 -

2020-12-31
2019-01-01 -

2019-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende ickeoperationella leasingavtal:
Inom ett år 0 458 000
1-5 år 0 0

0 458 000

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 0 435 729
0 435 729

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020-01-01 -
2020-12-31

2019-01-01 -
2019-12-31

Löner och ersättningar
Styrelse och generalsekreterare 812 193 496 135
Övriga anställda 1 986 560 2 076 828
Totala löner och ersättningar 2 798 753 2 572 963

Sociala avgifter
Styrelse och generalsekreterare 318 703 190 713
Övriga anställda 462 334 788 823
(varav pensionskostnader till styrelse och generalsekreterare) 53 359 34 827
(varav pensionskostnader till Övriga anställda) 82 428 112 853
Totala sociala avgifter 916 824 979 536

3 715 577 3 552 499

Medelantal anställda mm.
2020 2019
antal antal

anställda anställda
7 7

Generalsekreterare 1 1

Styrelseledamöter 2020 2019
Antal Antal

Styrelseledamöter 8 7
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2020-01-01 -

2020-12-31
2019-01-01 -

2019-12-31
Räntekostnader, övriga 466 89
Summa 466 89

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-01-01 -

2020-12-31
2019-01-01 -

2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 2 433 569 2 433 569
Försäljningar 0 0
Utgående redovisat värde 2 433 569 2 433 569

Spec av företagets innehav
Värdepapper Bokfört värde Bokfört värde
Access Mix (Swedbank Robur Fonder AB) 1 019 463 1 019 463
Spiltan Räntefond Sverige (Spiltan Fonder AB) 214 106 214 106
SPP Obligationsfond (SPP Fonder AB) 1 200 000 1 200 000

2 433 569 2 433 569

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner 343 019 298 816
Arbetsgivaravgifter 0 81 642
Förutbetalda intäkter 0 387 607

343 019 768 065
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 2021-07-05 

UTTALANDE FRÅN FÖRBUNDSLEDNINGEN 
 

Till revisorerna Madeleine Beijer och Tommy Nilsson   

Detta uttalande lämnas i anslutning till din revision av Svenska Skolidrottsförbundets 
finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade den 31 december 2020 som syftar till att 
du ska ge uttryck för din uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga 
avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, K3 samt Svensk 
insamlingskontrolls riktlinjer.  

Vi bekräftar följande.  

FINANSIELLA RAPPORTER 

1. 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 
årsredovisningslagen.  

2. Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är 
rimliga.  

3. Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och upplysningar 
har lämnats enligt årsredovisningslagen.  

4. För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt 
årsredovisningslagen kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts 
eller upplysningar lämnats.  

5. Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och sammantaget, 
för de finansiella rapporterna som helhet. En förteckning över de felaktigheter som inte har 
rättats finns som bilaga till detta uttalande.  

LÄMNAD INFORMATION  

1. Vi har försett dig 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 du har begärt av oss för revisionens syfte. 
- obegränsad tillgång till personer inom företaget som du har bedömt att det är 

nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.  

2. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella 
rapporterna. 

3. Vi har upplyst dig om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella 
rapporterna kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.  

 

 



4. Vi har upplyst dig om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter 
som vi känner till och som påverkar företaget och inbegriper  

- förbundsledningen,  
- anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, eller  
- andra personer  

när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna.   

5. Vi har lämnat all information till dig om påstådda oegentligheter, eller misstänkta 
oegentligheter, med inverkan på företagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom 
om genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.  

6. Vi har upplyst dig om alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av lagar 
och andra författningar vars effekter ska beaktas när finansiella rapporter upprättas.  

7. Vi har upplyst dig om vilka förbundets närstående är och om alla närståenderelationer och 
närståendetransaktioner som vi känner till.  
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Jonas Leth 
Generalsekreterare 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till förbundsstämman i Svenska Skolidrottsförbundet, org.nr 802003-0618 

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Skolidrottsförbundet för räkenskapsåret  
2020-01-01 - 2020-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska Skolidrottsförbundets finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

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 
Prostatacancerförbundet 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. 

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 de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De 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. 

 

Revisorns ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Våra 
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 på fel. 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 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 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 
våra 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 vi oss en förståelse av den del av föreningens 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 styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra 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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen 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. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens  
förvaltning för Svenska Skolidrottsförbundet för räkenskapsåret  
2020-01-01 - 2020-12-31. 

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

 
Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Svenska Skolidrottsflörbundet enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som är auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.  

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreterarens som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 



 
 
 
 
generalsekreteraren 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. 

Anmärkning 
Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt stadgarna, inlämna 
verksamhetsberättelse och årsredovisning till RF inom sex månader. 
 

 
Stockholm den 5 juli 2021 
 
 
 
Tommy Nilsson    Madeleine Beijer 
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 
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