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 Förvaltningsberättelse 
 Information om verksamheten 
 Allmänt om verksamheten 
 RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
 intersexpersoners rättigheter, grundades 1950 och är partipolitiskt och religiöst obundet. 

 I syfte att förbättra hbtqi-personers livsvillkor och rättigheter bedriver RFSL en 
 mångsidig verksamhet. Förbundet arbetar bland annat med politisk påverkan, 
 information och sociala verksamheter. Det kan röra sig om allt från att uppvakta 
 politiker och myndigheter till att ordna sociala aktiviteter för olika målgrupper inom 
 hbtqi-communityt. RFSL bedriver även internationellt arbete för att påverka regelverk 
 och förbättra för hbtqi-personer tillsammans med partnerorganisationer i andra länder. 
 Det finns en omfattande verksamhet för folkhälsoarbete och hivprevention, liksom 
 utbildningsverksamhet och rådgivning och stöd till enskilda. Förbundet ger också stöd 
 till och arbetar för en aktiv och välmående medlemsrörelse runt om i Sverige, med 
 besök, rådgivning på distans samt konferenser och utbildningar för RFSL:s avdelningar. 
 Avdelningarna är fristående föreningar och egna juridiska personer, som 2021 uppgick 
 till 36 i antal. 

 Omsättningen landade 2021 på 50 miljoner kronor. På förbundskansliet fanns 
 motsvarande 44 heltidstjänster. RFSL gjorde under året ett resultat på -1 398 296 kr. 
 Finansieringen fortsätter vara starkt projektberoende och fortsatt tillväxt av eget kapital, 
 liksom utvecklad finansiering genom insamling och från utbildningstjänster, är mycket 
 viktigt för en stabilare och mer oberoende ekonomisk situation för organisationen. 
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 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 Året har präglats starkt av pågående coronapandemi. Pandemin har inneburit 
 omfattande omställning inom samtliga verksamheter, för ett digitalt baserat arbete. Den 
 digitala omställningen har lett till positiv utveckling av arbetsmetoder, men samtidigt 
 starkt försvårat möjligheterna att arbeta med olika målgrupper samtidigt som 
 hbtqi-personers utsatthet har ökat på många sätt. 

 Framtidsprocessen har fortsatt. Det är en flerårig strategiprocess som initierades av 
 kongressen 2019, med översyn av vision, strategier och styrdokument. Ny vision, 
 uppdrag och grundprinciper antogs av kongressen 2021. 

 Arbete för ökad kvalitet och säkerhet inom RFSL-verksamheter har fortsatt och har 
 krävt extraordinärt fokus och resurser. Kongressen 2021 antog ett flertal nya 
 styrdokument. 

 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 Effekterna av coronapandemin fortsätter att påverka förutsättningarna för allt arbete. 

 Arbetet med handlingsplan för säkerhet och kvalitet fortsätter. 

 Främjande av ändamål och effekt 
 RFSL har stärkt hbtqi-personer runt om i Sverige, på global policynivå och i länder där 
 vi har partnerorganisationer. Det har skett genom våra lokala avdelningars verksamhet, 
 utbildningar, kapacitetstärkning, projekt och samverkan med flera olika 
 samarbetspartners. RFSL har påverkat politik och samhällsdebatt genom att lyfta 
 hbtqi-perspektiv och öka kunskapen om hbtqi-frågor i ett stort antal forum under året. 
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 Flerårsöversikt (Tkr)  2021  2020  2019  2018  2017 

 Verksamhetsintäkter  49 791  52 467  55 357  41 677  37 127 

 Resultat efter förändring 
 ändamålsbestämda medel  -1 398  584  147  -196  -24 

 Eget kapital  4 780  6 914  6 587  3 938  4 110 

 Balansomslutning  31 442  39 446  41 698  33 163  23 960 

 Soliditet (%)  15  18  16  12  17 

 Antal anställda  44  48  42  41  43 

 Förändring av eget 
 kapital 

 Ändamåls- 
 bestämda medel 

 Balanserat 
 resultat 

 Årets 
 resultat  Totalt 

 Belopp vid årets ingång  3 008 866  3 321 491  583 889  6 914 246 

 Insamlade/Erhållna medel  2 550  2 550 

 Anv. ändamålsbestämda 
 medel  -738 289  -738 289 

 Disposition av föregående 
 års resultat  583 889  -583 889  0 

 Årets resultat  -1 398 296  -1 398 296 

 Belopp vid årets utgång  2 273 127  3 905 380  -1 398 296  4 780 211 

 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
 balansräkning med noter. 
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 Resultaträkning 

 Verksamhetsintäkter 
 Not  2021-01-01 

 –2021-12-31 
 2020-01-01 

 –2020-12-31 
 Medlemsavgifter 
 Gåvor 
 Bidrag 
 Nettoomsättning 
 Övriga intäkter 
 Summa verksamhetsintäkter 

 2 

 566 883 
 0 

 46 304 542 
 2 363 150 

 556 666 
 49 791 241 

 490 053 
 0 

 49 510 354 
 2 013 585 

 453 174 
 52 467 166 

 Rörelsens kostnader 
 Personalkostnader 
 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
 och immateriella anläggningstillgångar 
 Övriga rörelsekostnader 
 Övriga interna kostnader 
 Summa rörelsekostnader 

 3 

 4 

 5 

 -24 604 641 

 0 
 -24 210 492 
 -3 106 612 

 -51 921 745 

 -23 227 619 

 -1 433 
 -50 

 -28 904 608 
 -52 133 710 

 Rörelseresultat  -2 130 504  333 456 

 Resultat från finansiella poster 
 Resultat från andelar i koncernföretag 
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 Räntekostnader och liknande resultatposter 

 Resultat efter finansiella poster 

 Ökning av ändamålsbestämda medel 
 Användning av ändamålsbestämda medel 

 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 

 0 
 280 

 -3 812 
 -3 532 

 -2 134 036 

 -2 550 
 738 289 
 735 739 

 0 
 -5 569 

 -221 
 -5 790 

 327 666 

 -300 560 
 556 782 
 256 222 

 Årets resultat  -1 398 297  583 889 
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 Balansräkning 

 TILLGÅNGAR 
 Not  2021-12-31  2020-12-31 

 Anläggningstillgångar 

 Materiella anläggningstillgångar 
 Inventarier, verktyg och installationer 

 4  0  0 

 Finansiella anläggningstillgångar 
 Andelar i koncernföretag 

 6  600 000  100 000 

 Summa anläggningstillgångar  600 000  100 000 

 Omsättningstillgångar 
 Kortfristiga fordringar 
 Kundfordringar 
 Fordringar hos koncernföretag 
 Övriga fordringar 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 67 053 
 266 106 

 1 632 825 
  968 816 

 140 600 
 133 995 
 75 349 

 2 616 078 

 2 934 800  2 966 022 

 Kassa och bank  27 907 428  36 380 022 

 Summa omsättningstillgångar  30 842 228  39 346 044 

 SUMMA TILLGÅNGAR  31 442 228  39 446 044 
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 EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 Not  2021-12-31  2020-12-31 

 Eget kapital 

 Fritt eget kapital 
 Balanserat kapital 
 Ändamålsbestämda medel 
 Årets resultat 

 3 905 380 
 2 273 127 

 -1 398 296 

 3 321 491 
 3 008 866 

 583 889 

 Summa eget kapital  4 780 211  6 914 246 

 Kortfristiga skulder 
 Skulder till koncernföretag 
 Leverantörsskulder 
 Övriga skulder 
 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 93 476 
 1 182 062 
 2 977 330 

 18 406 996 
 4 002 153 

 84 465 
 1 914 402 
 2 467 068 

 23 740 506 
 4 325 207 

 Summa kortfristiga skulder  26 662 017  32 531 798 

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  31 442 228  39 446 044 
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 Noter 
 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 Allmänna upplysningar 
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BNFAR 2012:1 
 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

 Intäktsredovisning 
 Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
 och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer 
 att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. 

 Medlemsavgifter 
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i RFSL. Medlemsavgifter 
 redovisas vid inbetalning från medlem och intäktsredovisas över den tidsperiod den 
 avser. 

 Gåvor 
 Gåvor är exempelvis spontana inbetalningar från organisationer eller privatpersoner till 
 RFSL Förbundets bankkonto, utan krav på återrapportering tillbaka. Gåvor redovisas 
 som huvudregel som intäkt när de erhålls. 

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

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

 Nettoomsättning 
 Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. 

 Övriga intäkter 
 Övriga intäkter består av externa konsultarvoden och övrig extern fakturering. 

 Intäkten redovisas till det belopp som blivit eller förväntas bli inbetalt. 

 Anläggningstillgångar 
 Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
 avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
 väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: 

 Datorer:  3 år 

 Övriga inventarier:  5 år 
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 Finansiella instrument 
 Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär 
 att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. 

 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, 
 övriga fordringar, leverantörsskulder, övriga skulder och koncernmellanhavanden. 
 Instrumenten redovisas i balansräkningen när föreningen blir part i instrumentets 
 avtalsmässiga villkor. 

 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
 från instrumentet har löpt ut eller överförts och föreningen har överfört i stort sett alla 
 risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 

 Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
 på annat sätt upphört. 

 Fordringar 
 Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

 Skulder 
 Skulder har upptagits till det belopp varmed de beräknas utflyta. 

 Ersättning till anställda 
 Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
 kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. 

 Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämd redovisas en 
 kostnad det år pensionen tjänas in. 

 Koncernförhållanden 
 Föreningen är moderförening, men med hänvisning till undantagsreglerna i 
 årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning. 
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 Not 2 Bidrag 
 2021  2020 

 Arvsfonden 
 Brottsoffermyndigheten 
 Folkhälsomyndigheten 
 Forum Civ 
 MUCF 
 Postkodstiftelsen 
 SIDA 
 Socialstyrelsen 
 Jämställdhetsmyndigheten 
 Övriga bidragsgivare 

 3 504 772 
 931 019 

 7 834 075 
 5 514 153 
 5 590 150 

 0 
 17 138 686 
 4 678 708 

 0 
 1 112 979 

 2 655 663 
 848 233 

 7 273 184 
 4 594 074 
 6 887 664 
 2 752 292 

 16 161 203 
 6 940 906 

 187 218 
 1 209 920 

 46 304 542  49 510 354 

 Not 3 Medeltal anställda 
 2021  2020 

 Medeltal anställda  44  48 

 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
 Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden 
 med hänsyn till väsentligt värde. 

 2021-12-31  2020-12-31 
 Ingående anskaffningsvärden 
 Inköp 
 Försäljningar/utrangeringar 

 329 953 
 0 
 0 

 329 953 
 0 
 0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  329 953  329 953 

 Ingående avskrivningar 
 Försäljningar/utrangeringar 
 Omklassificeringar 
 Årets avskrivningar 

 -329 953 
 0 
 0 
 0 

 -328 520 
 0 
 0 

 -1 433 

 Utgående ackumulerade avskrivningar  -329 953  -329 953 

 Utgående redovisat värde  0  0 

 Not 5 Övriga rörelsekostnader 
 Rörelsekostnader redovisades 2020 under Övriga interna kostnader och beloppet uppgick då till 
 26 901 252 kr. 
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 Not 6 Andelar i koncernföretag 
 ●  RFSL Utbildning AB 

 ●  Org.nr. 556689-4209 

 ●  Säte: Stockholm 

 ●  Kapitalandel:100% 

 ●  Rösträttsandel: 100% 

 ●  Antal andelar: 100 

 ●  Eget kapital: 1 352 107 

 ●  Resultat: -1 245 801 

 2021  2020 
 Ingående anskaffningsvärden 
 Aktieägartillskott 

 100 000 
 500 000 

 100 000 
 0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  600 000  100 000 

 Utgående redovisat värde  600 000  100 000 
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 Stockholm den dag som framgår av digital signering 

 Trifa Shakely 
 Förbundsordförande 

 Peter Sidlund Ponkala 
 Vice förbundsordförande 

 Michal Budryk 
 Förbundskassör 

 Pär Brubäcken 

 Fredrik Engström  Lea Larsson 

 Pell Uno Larsson  Robin Nordh 

 Viktoria Nyström 

 Elias Fjellander 

 Representant RFSL Ungdom 

 Kalle Röcklinger 

 Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av digital signering. 

 MOORE Allegretto AB 

 Hans Kallin  Ulrika Westerlund  John Thornander 
 Auktoriserad revisor  Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor 

Assently: be54f66890e76fb8694fca60c4c1084238ed9f41e252753477b47dbf5dae2d2469d178c8392926c4d437d0ec8496edc9e92151cf30ecdd64eb54d0286b124a40



Följande handlingar har undertecknats den 30 maj 2022
 

Underskrifter
 

Årsredovisning RFSL Förbundet 2021.pdf
(360860 byte)
SHA-512: 44568a888c666d0e34a318e00056df3a0ac5b
59137a013669961e9e09cdd411d56371ae12767ab6e2e4
b6c5f8395938a1849ec6b25770ae13e13b2e81c8f820a

Peter Christopher Arvid Ponkala
peter.sidlund.ponkala@rfsl.se 198010098955
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-27 11:13:06 (CET)

Trifa Shakely
trifa.shakely@rfsl.se 197601017002
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-25 11:28:40 (CET)

Michal Budryk
michal.budryk@rfsl.se 198804279696
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-28 11:31:49 (CET)

Pär Valter Brubäcken
par.brubacken@rfsl.se 196911108618
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-26 16:12:58 (CET)

Fredrik Engström
fredrik.engstrom@rfsl.se 198005035053
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-25 09:56:30 (CET)

Lea Larsson
lea.larsson@rfsl.se 198101030628
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-25 17:12:10 (CET)

Robin Nord
robin.nordh@rfsl.se 199502058754
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-25 17:01:52 (CET)

Viktoria Nyström
viktoria.nystrom@rfsl.se 197508029308
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-25 09:21:02 (CET)

Sida 1 av 2



Kalle Röcklinger
kalle.rocklinger@rfsl.se 197906110288
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-24 19:22:17 (CET)

Elias Fjellander
elias.fjellander@rfslungdom.se 200410017172
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-25 09:39:13 (CET)

Uno Larsson
pell.uno.larsson@rfsl.se 194106107339
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-25 08:58:46 (CET)

Ulrika Westerlund
ulrika.westerlund@rfsl.se 197211210443
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-30 10:24:43 (CET)

John Lennart Thornander
john.thornander@rfsl.se 196607215073
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-25 07:47:08 (CET)

Hans Olof Kallin
hans.kallin@mooresweden.se 199107020134
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-05-30 14:16:16 (CET)

Årsredovisning RFSL Förbundet 2021
Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
be54f66890e76fb8694fca60c4c1084238ed9f41e252753477b47dbf5dae2d2469d178c8392926c4d437d0ec8496edc9e92151cf30ecdd64eb54d0286b124a
40

IS
O

27001:2013

C E R TIF IC AT IO
N

Om detta kvitto
Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften
har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande
rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm,
Sverige.

Undertecknandet intygas av Assently

Sida 2 av 2



    
 

  

RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, org.nr 802011-9353 

Revisionsberättelse 
Till kongressen i RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners 
rättigheter, org.nr 802011-9353  
 

Rapport om årsredovisningen  
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för RFSL 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, 
queeras och intersexpersoners rättigheter för räkenskapsåret 
2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning 
per den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att kongressen fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt 
Verksamhetsrevisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse 
(men innefattar inte årsredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 

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

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

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 förbundets 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 förbundet, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i 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 misstag, 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 misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets 
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, 
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om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
förbundets 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 eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.  

Verksamhetsrevisorernas 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 årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat 
och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar  
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för RFSL Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter för räkenskapsåret 2021. 

Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
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 förbundet enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag 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 ansvarar för förvaltning.  

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 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 försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder det registrerade revisionsbolaget 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 det registrerade 
revisionsbolagets 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 förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 
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