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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell medlemsorganisation som bildades 1933 av Elise Ottesen Jensen.

RFSU:s syfte är att med kunskap, lust och engagemang arbeta för allas rätt att vara, 
välja och njuta. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt för sexuell och reproduk-
tiv hälsa och rättigheter, det vill säga varje människas lika möjligheter, rättigheter och 
förutsättningar till en trygg och tillfredsställande sexualitet och att utan tvång, våld 
eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp.

Organisation
Medlemmar i RFSU är enskilda personer samt ideella organisationer. Enskilda med-
lemmar organiseras i RFSU:s lokalföreningar. Antalet lokalföreningar per 2020-12-31 
var 17 (17). Högsta beslutande organ är kongressen som genomförs vartannat år. Mellan 
kongresserna leds riksförbundet av förbundsstyrelsen. Riksförbundets kansli arbetar 
med upplysning, utbildning och opinionsbildning. Arbetet sker lokalt, nationellt och in-
ternationellt. Kliniken arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa, rådgivning samt be-
handling av sexuella svårigheter och problem. Kliniken bedriver även utvecklingsarbete 
och utbildar i syfte att bredda och fördjupa förståelsen för sexuella frågor och problem. 

RFSU AB med dotterbolag säljer produkter inom området sex och välbefinnande, där 
vinsten bidrar till vårt arbete med sexualupplysning och sexualpolitik.

Utöver dessa verksamheter finns stiftelsen “Ottarfonden” som delar ut medel till sitt 
stadgeenliga ändamål, samt dotterbolaget EOJ 1933 AB som förvaltar RFSU:s kapital, 
men som ej bedriver egna verksamheter. 

Vision och mål
Varje år verksamhetsplanerar de olika delarna inom RFSU i relation till det av kongres-
sen beslutade styrdokumentet Vision 2020. Vision 2020 beskriver vision och mål för 
åren fram till och med 2021. Målen i Vision 2020 följs upp genom indikatorer för varje 
målområde.
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Målen i Vision 2020 är:

Mål 1: RFSU är en tydlig och känd arena för engagemang

Mål 2: RFSU är en inflytelserik sexualpolitisk aktör på 
både lokal, nationell och internationell nivå

Mål 3: RFSU är en modern sexualupplysare i hela landet

Mål 4: RFSU är en progressiv partner för sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter i världen

Mål 5: RFSU är en nytänkande aktör som vidgar, fördjupar 
och sprider kunskap i kliniska frågor

 
Kommunikationsarbetet ska stödja dessa mål samt kännetecknas av RFSU:s kärnvär-
den (varumärkesplattformen) och ett rättighetsbaserat och normkritiskt förhållnings-
sätt.

Inom RFSU AB sker verksamhetsplaneringen i relation till ägardirektivet från för-
bundsstyrelsen.

Samarbeten
En viktig del av både det operativa dagliga arbetet och det politiska långsiktiga påver-
kansarbetet är de olika samarbeten och nätverk RFSU deltar i. Information, expertis 
och olika idéer om engagemang är viktiga komponenter i politiska kontakter på både 
nationell och europeisk nivå. I Sverige är olika svenska beslutsfattare viktiga parter att 
samverka med likaså företrädare för andra organisationer inom vårt arbetsfält och med 
fokus på våra prioriterade frågor.

RFSU har 90-konto, vilket innebär att organisationen kontrolleras av Svensk Insam-
lingskontroll (SIK) utifrån de krav som ställs på en 90-konto organisation. RFSU är 
medlem i Giva Sverige, och följer deras kvalitetskod och riktlinjer. RFSU är medlem i 
Famna, riksorganisationen för idéburen vård och omsorg samt Ideell Arena, ett nätverk 
som samlar över 100 idéburna organisationer i arbetet för att utveckla och stärka ideel-
la sektorns styrning och ledning.

RFSU är medlem i och en av grundarna till International Planned Parenthood Fede-
ration. En internationell federation med medlemmar i mer än 120 länder. IPPF:s med-
lemsorganisationer arbetar alla för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Inom ramen för vårt Sida-bidrag samverkar RFSU med ett 40-tal partnerorganisatio-
ner runt om i världen. 
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Resultat och ställning
Koncernens totala verksamhetsintäkter uppgick under året till 393 mkr (364), vilket är 
en ökning mot föregående år med 8 procent. Ökningen avser främst varuförsäljning-
en i RFSU AB, men också den internationella verksamheten där stödet från Sida stod 
för den främsta ökningen. Avtalet med Sida CIVSAM, som tecknades i början av 2018, 
sträcker sig över fem år och omfattar totalt 300 mkr. 

RFSU:s varuförsäljning, som bedrivs i RFSU AB samt tillhörande dotterbolag, ökade 
sina intäkter till 230 mkr 

(212), vilket är en ökning om 8 procent. 

Satsningen på insamling fortsätter och gåvorna fortsatte att öka och uppgick till drygt 
5 mkr (4). Insamling från privata givare är den första prioriterade satsningen i den 
strategi RFSU tagit fram för att under de närmaste åren bredda intäktskällorna för att 
minska RFSUs ekonomiska sårbarhet. 

Kapitalförvaltningen i EOJ 1933 AB genererade i år ett överskott om 49 mkr (29).
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
och främjande av ändamålet
På grund av Covid-pandemin fick många omprioriteringar och omställningar i verk-
samheten göras. Genom att utveckla digitala aktiviteter kunde mycket genomföras 
under året trots det stora utvecklingsarbetet som krävdes. Genom att digitalisera före-
läsningar, seminarier och utbildningar nådde vi också en större geografisk spridning än 
tidigare. Under året utvecklade vi även digitala informatörspass så att vi fortsatt kunde 
föra samtal med elever i skolorna. Den uppsökande verksamheten på festivaler runt om 
i Sverige fick dock helt ställas in och projektet Dare to Care som drivs av RFSU tillsam-
mans med Svensk Live fick skjutas fram ett år.

Även andra externt finansierade projekt fick ställas om. På grund av besöksförbud inom 
kriminalvården kunde planerade besök ej göras där. Istället användes medlen till att 
utveckla en intern fortbildning i samtalsmetodik samt framtagandet av en sexualupp-
lysningstidning som kunde distribueras till målgruppen på häktena och anstalterna. 
Sexualunderviningen i skolorna påverkades även till följd av att undervisning delar av 
året bedrevs på distans. För att stötta skolorna i att kunna genomföra sexualundervis-
ning så skapades en särskild sida på RFSU:s metodbank där 12 metoder togs fram. Den 
ökade digitaliseringen i RFSU ledde även till en ökad samverkan inom organisationen 
då de geografiska platserna inte har samma betydelse. En välkomnad förändring som 
gör organisationen starkare och där kompetens lättare kan tas till vara.  

RFSU bevakade under året även hur Covid-pandemin påverkar SRHR-frågor globalt 
och nationellt. Kunskaper som vi tar med oss till det fortsatta påverkans- och opinions-
bildande arbetet.

Även om Covid-pandemin dominerat under året märks ett fortsatt motstånd från 
högerextrema och nationalistiska krafter mot sexuella och reproduktiva rättigheter. 
SD utmärker sig i kommuner, regioner och riksdag som det parti som genomgående 
vill inskränka aborträtten, motverka hbtq-rättigheter och stoppa insatser för en jämlik 
och jämställd skola och förskola. Det påverkar det politiska samtalen och både RFSU:s 
verksamhet och möjligheter att bedriva opinionsbildning. En central uppgift för RFSU 
är att säkerställa att övriga partier inte börjar kompromissa med sexuella och repro-
duktiva rättigheter. 

På den globala arenan, inklusive i FN, märktes ett fortsatt högljutt och välorganiserat 
motstånd mot SRHR men även en ökning av antalet stater och nya former av allianser 
som ställde sig bakom SRHR.

I en tid när SRHR är under attack i många delar av världen, spelar vår globala federa-
tion, IPPF, som samordnar 118 SRHR-aktörer i 142 länder, en oerhört viktig roll. RFSU 
fortsätter bidra till IPPFs arbete, bland annat genom att medverka i en arbetsgrupp för 
att stärka medlemmarnas kapacitet vad gäller att driva frågan om rätt till säker och 
laglig abort.
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Arbete med att ta fram förslag till ny vision som ska vägleda hela RFSU har genomförts 
under 2020. I en proposition till RFSUs kongress 2021 presenteras förslag på RFSUs 
långsiktiga vision, 5 effektmål, 9 inriktningsmål, ett uppdrag, 3 strategier och 6 organi-
satoriska prioriteringar, som ska styra RFSU de närmaste 12 åren.

Hyresvärden sade i slutet av 2019 upp RFSU:s lokaler vid Medborgarplatsen på grund 
av en kommande större ombyggnad av fastigheten. Projektet har försenats och vi har 
förlängt avtalet för nuvarande lokaler till årsskiftet 2022/2023. 

RFSU AB:s utveckling var fortsatt god med ökad försäljning i hela Norden trots en hög 
konkurrens i alla försäljningskanaler. Satsningen på e-handel fortsätter enligt plan. 

Förväntad framtida utveckling
Den globala politiska situationen och samhällstrender i världen med ökad nationalism, 
polariserat  samhällsklimat, och en välorganiserad antidemokratisk rörelse mot SRHR, 
förutses fortsätta att vara utmanande. Klimathotet blir alltmer en verklighet. Vi ser 
också en växande, om än idag ännu liten, anti-genus-rörelse. Då normkritiskt perspek-
tiv och en feministisk analys är grundläggande perspektiv i allt vårt arbete riskerar 
detta att påverka oss negativt. RFSU behöver fortsatt förstå sin omvärld och navigera 
utifrån de snabba förändringar som kan förväntas. Det har varit särskilt viktiga per-
spektiv att ta hänsyn till när RFSU har formulerat sin vision till 2033.

Vi märker av ett allt hårdnande debattklimat där det ibland är svårt att föra nyansera-
de samtal. Den ökande polariseringen riskerar att splittra och försvaga civilsamhället 
och försvåra för framtida samarbeten. Detta sker i en tid då politiska strömningar, i 
form av högerextrema och nationalistiska rörelser verkar för ett minskat utrymme för 
civilsamhället. Samtidigt ser vi ett ökat engagemang mot orättvisor och för mänskliga 
rättighetsfrågor. Social media ger möjligheter för röster att göras sig hörda och för en 
mobilisering över gränser och språk. Men även om social media möjliggör samlande så 
är det också begränsande i vem som finns representerad och hörd.

Idag verkar civilsamhället i allt högre grad som välfärdsleverantör. Det kan medföra 
en ökad risk att rösten som kritiskt granskar politiken försvagas. Detta är något som 
är viktigt för RFSU att beakta, så att vi parallellt med den verksamhet vi bedriver kan 
vara en kritisk röst mot dom som i vissa fall finansierar vår verksamhet.

Dessa förändringar i omvärlden kan även få konsekvenser för RFSUs framtida finansie-
ring, när politiska prioriteringar förändras. Det är troligt att vi de närmaste åren behö-
ver hitta nya finansieringsmöjligheter för att hitta externa medel till vår verksamhet. 

RFSU har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet påverkar/kan kom-
ma att påverka koncernens framtida utveckling och/eller risker som kan påverka 
den finansiella rapporteringen framåt. RFSU ABs försäljning har som vi skrev ovan 
fortsatt varit god och jämfört med 2019 ökat med 8 % och vi ser inga tendenser till 
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en avvikelse från den trenden. Värdet på RFSUs placeringstillgångar i EOJ har själv-
klart påverkats av börsens svängningar, men vi kan konstatera att riskspridningen är 
god i våra kapitalplaceringar och att dessa svängningar åtminstone kortsiktigt gynnat 
vår placeringsverksamhet. Moderföreningen har påverkats verksamhetsmässigt av 
COVID-19-utbrottet eftersom vi och våra partnerorganisationer har svårt att bedriva 
delar av verksamheten som ursprungligen var planerad. Merparten av verksamheten 
går dock att ställa om och genomföra på annat sätt, exempelvis genom att använda 
digitala metoder. Vi förutser dock en sämre måluppfyllnad, vilket påverkar människor 
i Sverige och i världen när det gäller deras tillgång till sexuella och reproduktiva rättig-
heter och hälsa. Vi kan för närvarande inte se några större ekonomiska konsekvenser av 
COVID-19, men vi följer noggrant hur pandemin utvecklar sig och gör löpande bedöm-
ningar längre fram. Avtalet med Sida - Amplify Change har avslutats under 2020, vilket 
gör att intäkten för detta avses minska kraftigt 2021 jämfört med 2020. 

RFSU AB:s försäljning beräknas fortsätta öka de kommande åren. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
RFSU har identifierat främst två risker som påverkar vår verksamhet; finansiell risk 
samt säkerhetsrisk på grund av att den verksamhet vi bedriver anses vara kontrover-
siell av vissa. 

Den finansiella risken avser att förbundets finansiering kommer från ett fåtal större gi-
vare, där Sida är den enskilt största. Av RFSU:s intäkter under 2020 stod Sida för drygt 
130 mkr, vilket motsvarar 33 % av koncernens totala intäkter. Vid en politiskt föränd-
ring i Sverige som påverkar biståndet skulle det påverka vår verksamhet märkbart. 
RFSU bedömer att vi koncernövergripande har en god riskspridning av finansieringen, 
men att vi bör arbeta på att minska Sida:s andel av de totala intäkterna på förbun-
det. Sedan 2018 pågår ett strategiskt arbete med att sprida finansieringskällorna och 
satsningen på insamling från allmänheten är första steget för att hantera denna risk. 
Arbetet med insamling avseende ytterligare institutionella medel till verksamheten har 
pga COVID-19 prioriterats ned, men planeras starta upp under 2021. 

Det frågor RFSU arbetar med väcker bland vissa starka känslor och RFSU blir ibland 
utsatt för fientliga aktiviteter. RFSU arbetar systematiskt med att bedöma säkerhetsris-
ker och vi har sedan flera år tillbaka en säkerhetsorganisation som involverar alla delar 
inom RFSU och har arbetat aktivt med att öka kunskap och samordna insatser. Under 
2020 implementerade vi ett visselblåsningssystem för att underlätta för anmälningar av 
eventuella oegentligheter inom organisationen.

De främsta riskerna för RFSU AB med dotterbolag avser risk för leveransproblem och 
risk för brister i kvalitet på produkter. För att minimera risken för att en underleveran-
tör inte kan leverera varor har bolaget alltid minst två leverantörer av känsliga produk-
ter. RFSU AB jobbar också med tydliga kvalitetsrutiner och att kvalitetssäkra underle-
verantörer för att minimera risken för negativa produkt- och kvalitetsfrågor.



ÅRSREDOVISNING RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING 2020 ORG NR 802002-8133

9

Förvaltning
Styrelsen
Förbundsstyrelsen ansvarar för att leda och utveckla RFSU i enlighet med stadgar och 
kongressbeslut. Förbundsstyrelsen bereder förslag till och utser styrelser till RFSU:s 
bolag och stiftelser. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget och uppbär inget arvo-
de för sitt styrelsearbete, undantaget ordföranden som är heltidsarvoderad. Styrelsen 
hade under 2020 sex styrelsemöten och bestod av 13 ledamöter. Närvaro redovisas 
inom parentes för ledamöterna.

Styrelsens arbete bereds i arbetsutskottet (AU).

Ledamöter 
Hans Linde, förbundsordförande, född 1979,  
invald 2017, (6/6) 
My Malmeström Sobelius, vice förbundsord- 
förande, född 1989, invald 2017, (6/6) 
Sara Alfredsson, född 1978, invald 2017, (6/6) 
William Appelqvist, född 1994, invald 2017, (6/6) 
Jonis Bader, född 1983, invald 2019, (5/6) 
Annika Dalén, född 1979, invald 2019, (5/6 
Charlotte Drugge, född 1976, invald 2019, (5/6) 
Gunilla Kinnestrand, född 1972, invald 2017, (5/6) 
Anna Levin, född 1972, invald 2015, (3/6) 
Elin Sundin, född 1982, invald 2019, (5/6) 
Amanda Thieme, född 1994, invald 2019, (6/6) 
Barbro Westerholm, född 1933, invald 2019, (5/6) 
Natasha Wrang, född 1988, invald 2019, (6/6)

Arbetsutskottet 
Hans Linde 
My Malmeström Sobelius 
Elin Sundin 
Sara Alfredsson

Auktoriserade revisorer 
Jonas Grahn (t.o.m. 2021-01-31) 
Fredrik Liljegren, suppleant

Verksamhetsrevisorer 
Andreas Örnevall 
Felicia Sandin 
Ellinor Dahlén, suppleant 
Balder Navier Sarmentero, suppleant

Övriga befattningshavare 
Annika Jerveland, VD RFSU AB 
Lennart Låftman, kapitalförvaltareLedningsgrupp 

Ingela Holmertz, Generalsekreterare 
from 2020-10-01 
Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare 
tom 2020-06-30 
Tobias Hallerby, Ekonomichef 
Maria Bergström, Chef Nationella enheten 
Annika Malmborg, Chef Internationella enheten 
Carl Osvald, Kommunikationschef 
Catharina Lundgren Idh, Chef Kliniken 
from 2020-08-17
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Kapitalförvaltning
RFSU:s kapitalförvaltning bedrivs i dotterbolaget EOJ 1933 AB. Styrelsen i EOJ leds av 
ordförande Lennart Låftman. RFSU:s ändamål med placeringstillgångarna är långsik-
tigt och placeringstillgångarnas främsta uppgift är enligt ägardirektivet att sträva efter 
högsta möjliga avkastning med hänsyn taget till låg-medel riskbenägenhet och följa 
antagna riktlinjer för etiska placeringar.

I moderföreningen placeras för närvarande alla medel på bankkonton. 

Året präglades helt av en i storlek aldrig tidigare skådad ökning av likviditeten i världs-
ekonomin. Den åstadkoms genom en massiv ökning av statsutgifter samt obligations-
köp av centralbankerna i USA, EU och Sverige. Bakom låg en önskan att motverka 
effekterna av coronapandemin på samhällsekonomin. I vilken omfattning målet nåd-
des vad gäller att upprätthålla efterfrågan på varor och tjänster i den reala ekonomin 
låter sig ännu debatteras, men att efterfrågan på flertalet förmögenhetstillgångar (som 
aktier, obligationer, fastigheter, samlarkonst, etc ) blev stark är obestridlig. Detta har 
gynnat EOJs verksamhet under året. De framtida finansiella riskerna i världsekonomin 
har emellertid ökat genom de kraftigt stigande skulderna (såväl i absoluta tal, som i 
relation till nationalprodukten).

Stockholmsbörsen gav en avkastning på 13 % medan såväl Stibor som räntan på 5-åriga 
statsobligationer fortsatte vara negativ.

EOJs aktieportfölj avkastade 36 mkr i form av utdelning, realisationsvinst och options-
premier. Under året köptes aktier för 43 mkr (28 mkr) och såldes för 66 mkr (47 mkr) 
med en realisationsvinst på 23 mkr (9 mkr). Till denna bidrog att avvecklingen av vårt 
största innehav, Delarka, påbörjades. Vid årets utgång uppgick anskaffningsvärdet för 
våra aktier till 231 mkr (254 mkr) medan marknadsvärdet uppgick till 305 mkr (321 
mkt) motsvarande ett övervärde på 74 mkr (67 mkr).

På obligationsmarknaden har vi fortsatt främst arbetat med mer riskutsatta högrän-
teobligationer. Totalt köpte vi obligationer för 62 mkr och blev inlösta ofta i förtid eller 
sålde för 69 mkr. Den jämfört med räntan på ”säkra” räntepapper höga avkastningen 
på våra obligationer innehåller en ersättning för den högre risk vi tar. Därför har vi 
fortsatt avsätta den del av ränteintäkterna som överstiger 4,5% (4,5 %) till vår Delcrede-
rereserv. För fyra problemföretag i portföljen har vi avsatt hela ränteinkomsten, samti-
digt som vi för en konstaterad förlust belastat reserven. Delcrederereserven ska ses som 
en ”försäkringsreserv” att tas i anspråk när vi drabbas av förluster. Styrelsen anser att 
vi härigenom ger en mer rättvisande bild av vår utveckling och förmögenhet.

Sedan 2018 har ett förändringsarbete pågått avseende RFSUs placeringsverksamhet 
och under 2020 har förbundsstyrelsen beslutat om en ny placeringspolicy samt förbe-
rett för att förvalta förmögenheten direkt i moderorganisationen. Året har präglats av 
förberedelser för denna förändring.
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RFSUs förmögenhet skapades när RFSU sålde sitt dotterbolag ETAC AB för över 800 
mkr.

Värdet var resultatet av många decenniers framgångsrikt arbete. RFSU var därför 
angelägen om att kapitalet under lång tid framåt i tiden skulle bevaras och med sin 
avkastning bidra till RFSUs verksamhet. Hittills har så skett. Under åren 2007-2020 
har förbundet tillförts 390 mkr i räntor, utdelningar och amorteringar. Samtidigt har 
förmögenheten bibehållits intakt.

Skatt
Föreningen RFSU är i grunden skattebefriad för den verksamhet som bedrivs. För den 
del som avser äganderätten till varumärket erhåller RFSU en royalty från RFSU AB. 
Royaltyn har fram till den nya tolkningen av gällande lagstiftning som skedde 1 jan 
2018 bedömts som skattepliktig, men i och med den nya tolkningen är rättighetsupplå-
telse i denna form ej längre skattepliktig. Efter att Skatteverket godkänt inkomstdekla-
rationen för 2018 har föreningen begärt omprövning för deklarationerna 2013-2017 och 
i slutet av 2020 beslutade Skatteverket helt i enlighet med RFSUs linje. 

RFSU AB är ett näringsdrivande bolag och är både moms- och inkomstskattepliktigt. 

EOJ 1933 AB är även det ett näringsdrivande bolag och därmed inkomstskattepliktigt. 
Bolaget bedriver kapitalförvaltning och är därmed ej momsregistrerat. 

Hållbarhetsupplysningar
RFSU vill främja sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa i Sverige och världen. 
RFSU:s målgrupper, särskilt i Syd, är ofta samma människor som drabbas hårt av 
klimatförändringar och miljökatastrofer. Det är naturligt och självklart att RFSU ska 
bidra till en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer, både ur ett 
globalt och ett lokalt perspektiv.

RFSU ska sträva efter att göra det miljöanpassade beteendet självklart vid varje beslut, 
stort som smått, hos alla medarbetare, förtroendevalda, lokalföreningar och lokala 
grupper. Vi ska också tydligt fördela ansvaret från ledning och ut i organisationen.

Kansli och klinik arbetar i ett miljöledningssystem för att säkerställa kvalitet och 
ständig förbättring i miljöarbetet. Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att arbeta 
systematiskt och strukturerat genom policyer, mål, rutiner och instruktioner.

Kansli och klinik har under 2020 arbetat vidare utifrån den plan för lika rättigheter 
och möjligheter som upprättats. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö- och lika-
behandlingsfrågor utifrån gällande regelverk. Arbetet med policy, mål, åtgärder och 
uppföljning hanteras i samverkan med representanter för den lokala fackliga klubben 
och arbetsmiljöombuden. 
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Sedan mars 2020 har merparten av RFSUs anställda arbetat hemifrån. Kliniken har 
dock fortsatt bedrivit verksamheten i sina lokaler, med med anpassningar i enlighet 
med gällande riktlinjer avseende COVID-19. En fokusfråga under året har varit en 
god arbetsmiljö för alla anställda oavsett om de arbetar hemifrån, på kontoret eller på 
kliniken. Förbundet har införskaffat utrustning för hemmakontor för dem som behövt, 
gett möjlighet till en friskvårdstimme samt uppmanat till promenader, reflektion och 
återhämtning. Vårt verktyg för löpande medarbetarenkäter har använts för att följa upp 
arbetsmiljön och resultatet visar att arbetsmiljön är god, men att vi påverkats socialt 
pga COVID-19. 

RFSU vill vara en tillgänglig och inkluderande arbetsplats för alla anställda och vi 
eftersträvar en större mångfald i organisationen. Vi arbetar systematiskt med åtgärder 
utifrån vår plan för lika rättigheter och möjligheter. Vi har exempelvis genomfört en 
genomlysning av bildval, texter och annonseringskanaler samt en översyn av språkbruk 
i våra interna dokument för att vara en relevant och attraktiv arbetsplats för alla.

RFSU har kollektivavtal för ideella organisationer framtagna av Fremia (fd KFO) och 
Unionen respektive Akademikerförbunden. Samtliga medarbetare inom koncernen 
erbjuds friskvårdsbidrag och vi arbetar kontinuerligt med individuell kompetensut-
veckling. 

RFSU AB med dotterbolag värnar om vår miljö genom att så långt som möjligt använda 
återvinningsbara produkter och förpackningsmaterial samt enbart använda icke mil-
jöskadliga eller allergiframkallande ingredienser. Vi strävar efter att använda så miljö-
vänliga transporter som möjligt och vi använder företrädesvis miljömärkt utrustning 
och förbrukningsmaterial. Under 2020 har ett omfattande hållbarhetsarbete inletts 
inom RFSU AB.

Vad beträffar koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt, hänvi-
sas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Noter

Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1   Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3) och Givas Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar 
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskriv-
ningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

       Nyttjandeperiod

Dataprogram       3 år 

Varumärken        5 år

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

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

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

Byggnader                                25 år

Nedlagda utgifter på annans fastighet         5-10 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar        3-10 år

Inventarier, verktyg och installationer         5-10 år 

Markanläggning                 20 år

Leasing 
Leasetagare 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. 
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som 
är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
leasetagaren. Ett operationellt leasing-avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt 
leasingavtal.

RFSU har endast operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd första-
gångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Utländsk valuta 
Poster i utländsk valuta 
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-mo-
netära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas 
enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter 
för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta till-
verkningskostnader och de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig 
del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn 
tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.
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Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiel-
la instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balans-
räkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 
reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehav-
et i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över 
den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den 
avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffnings-
värde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas 
individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg 
för eventuella uppskrivningar.   

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov 
på de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning redovisas i resultaträk-
ningsposten Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstill-
gångar.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov bedöms aktier och andelar individuellt 
om inte de anses innehas för riskspridning och därför ingår i en värdepapper-
sportfölj och värderas därför som en post. 

Nedskrivningar för finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffnings-
värde beräknas som skillnader mellan tillgångens redovisade värde och nuvär-
det av ledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonte-
rade med tillgångens ursprunliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta 



ÅRSREDOVISNING RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING 2020 ORG NR 802002-8133

24

används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.

För tillgångar som enligt ovan handlas på en aktiv marknad beräknas nedskriv-
ningen genom skillnaden mellan redovisat värde och verkligt värde med av-
drag för försäljningskostnader.

För tillgångar som däremot inte värderas till upplupet anskaffningsvärde be-
räknas nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och 
det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvär-
det av ledningens bästa uppskattning av framtida kassaflödet tillgången för-
väntas ge.

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt 
hänförliga till upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras 
enligt effektivränte-metoden. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Löpande ersättningar till anställda i form av av löner, soc.avg och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Alla pensionsförpliktel-
ser är avgiftsbestämda och kostnadsförs det år pensionen tjänas in. 

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, 
normalt ett  försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse 
till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättning-
ar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och 
den kapitalavkastning som avgifterna ger. RFSU har endast avgiftsbestämda 
planer.

Avgiftsbestämda planer  
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgif-
ter redovisas som skuld. 

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger koncer-
nen några framtida ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en 
kostnad när koncernen har en legal eller informell förpliktelse att antingen 

 a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före 
 den normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller

 b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra 
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frivillig avgång. Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när före-
taget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk 
möjlighet att annullera planen.

Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskju-
ten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatteplik-
tigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, 
dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av 
goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skill-
nader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskotts-
avdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande 
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras 
på de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har 
inte nuvärde-beräknats. 

Uppskjutna skatteskulder eller uppskjutna skattefordringar för temporära skill-
nader som hänför sig till investering i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller 
gemensamt styrda företag redovisas inte om tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna kan styras och det inte är uppenbart att den temporära 
skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt 
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga 
resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamålskostnader, insamlings-
kostnader, administrationskostnader, försäljningskostnader, produktionskostnader och 
kostnad såld vara.

Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens upp-
drag enligt stadgarna. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av 
en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader återspeglar kostnader som föreningen haft för att samla 
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in medel. Det avser kostnader som riktar sig till organisationens samtliga givare.

Medlemskostnader 
Avser kostnader som riktar sig till organisationens medlemmar. I denna post 
ryms främst stöd till lokalföreningar, tidningen Ottar samt medlemstidningen 
Lust. 

Administrationskostnader 
Avser kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen och 
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet. Även kostnader för medlemsregister, 
kongress och del av styrelsearvode ingår i denna post. 

Försäljnings- och varukostnader 
Avser koncernens kostnader för varuförsäljningen. Det motsvarar kostnaderna 
i RFSU AB med dotterbolag exklusive de kostnader som bedöms som adminis-
trativa. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller in-
formell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett 
utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig upp-
skattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskatt-
ningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag. 

Avsättningen redovisas till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för 
att reglera förpliktelsen.

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse är:

• En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars före-
komst endast kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händel-
ser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redo-
visas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktel-
sens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, 
ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balans-
räkningen. 
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Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att er-
hålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet 
av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter 
Medlemmar i RFSU är enskilda personer samt ideella organisationer. Enskilda 
medlemmar organiseras i RFSU:s lokalföreningar. Medlemsavgiften erläggs till 
RFSU och betalas en gång per år ut till respektive lokalförening. 

Medlemsavgifterna intäktredovisas vid inbetalning.

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen 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 organisatio-
nen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen 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.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. 
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfylls.

Bidrag som har erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räken-
skapsår som kostnaden bidraget är avsett att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisa-
tionen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning 
Består av försäljning av varor och tjänster. 

Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:

• De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt 
kommer att tillfalla företaget,
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• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,

• Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknip-
pade med varornas ägande till köparen,

• Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvalt-
ningen som vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller någon 
reell kontroll över de sålda varorna, samt

• De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av trans-
aktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Royalty och utdelning 
Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.

Koncernredovisning 
Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt innehar 
mer än 50 % av röste-talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisning-
en av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen 
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från 
och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en 
redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla till-
gångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas 
i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde 
vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och 
övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I 
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid för-
värvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skul-
der samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernre-
dovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara 
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill.
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Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag 
och gemensamt styrda företag 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföre-
tag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transak-
tioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar kon-
cernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt 
som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon 
indikation på något nedskrivningsbehov. 

Skatt 
I årets inkomstskatt ingår den skattepliktiga verksamhetens skatt, som avser 
årets skattepliktiga resultat. Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ide-
ella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som sammhällsnyttig enligt 
skattelagstiftningen.

Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumu-
lerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Not 2   Uppskattningar och bedömningar

RFSU gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar 
för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga resultatet.
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Revisionsberättelse
Till kongressen i Riksförbundet för sexuell upplysning, org.nr 802002-8133

Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Riksför-
bundet för sexuell upplysning för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderförbundets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderförbundet och koncernen. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt 
denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De 
icke-kvalificerade revisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till moderförbundet och koncernen enligt god revisors-
sed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och generalsekreteraren för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksam-
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
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att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att lik-
videra förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekono-
miska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

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

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på miss-
tag, 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.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har be-
tydelse 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 rimlig-
heten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använ-
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-
visen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets 
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förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsent-
lig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredo-
visningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiel-
la informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra 
ett uttalande avseende koncernredovisningen. 

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 eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

De icke-kvalificerade revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisning-
en och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderför-
bundets och koncernens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Riksförbundet för sexuell upplysning för år 
2020.

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
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beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderförbundet och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 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 ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om an-
svarsfrihet, 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 förbundet. 

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 för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

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 rä-
kenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auk-
toriserade 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 förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter.

Fredrik Liljegren 
Auktoriserad revisor

 

Andreas Örnevall    Felicia Sandin 
Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor
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