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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Verksamheten Göteborgs Räddningsmission är en
ideell förening på kristen grund. 32 församlingar
i Göteborgsområdet är dess huvudmän.
Räddningsmissionens uppdrag är enligt stadgarna
att utifrån en kristen värdegrund, med Jesus Kristus
som förebild och kraftkälla, genom samverkan med
församlingar, samfund och andra sociala organisationer,
skapa intresse och förutsättningar för ett ökat socialt
diakonalt engagemang. Organisationen skall ägna
uppmärksamhet åt och motverka förhållanden i samhället
vilka leder till och förvärrar mänsklig utsatthet.

• Frukostcafé Vasa
• Gatukyrkan / soppmässor
• Socialt center BK Vasa
• NAV-pastorer (anstalter och häkten)
• Agora

RÄDDNINGSMISSIONEN SKA VERKA FÖR SITT
UPPDRAG GENOM:
• diakonal mobilisering
• diakonal handling
• diakonal opinionsbildning
Räddningsmissionen är medlem i Famna
(Riksorganisationen för idéburen välfärd), GIVA Sverige
samt har under året varit medlem i Arbetsgivaralliansen.
Räddningsmissionen är granskad och godkänd av
Svensk Insamlingskontroll att inneha 90-konto.
Räddningsmissionen är också en av huvudmännen
för Ljungskile folkhögskola, medlem i Föreningen för
rådgivning i asyl-och flyktingfrågor i Västsverige, medlem i
Göteborgs föreningscenter samt medlem i organisationen
Children of Prisoners Europe (COPE).

Boende för personer i social utsatthet
• Styrmansgatans gruppbostad (psykiatriboende
LSS+SOL)
• Bellmansgatans gruppbostad (psykiatriboende LSS+SOL)
• Boende Vasa (kollektivt jourboende och
träningslägenheter för personer med ett missbruk o/el
samsjuklighet)

RÄDDNINGSMISSIONEN HAR MÅNGA INTÄKTSKÄLLOR
TILL SINA VERKSAMHETER:

• Ability (boende för personer med komplex problematik)

• Insamling från privatpersoner, företag, stiftelser och
församlingar

• Ruth (skyddat boende för kvinnor i prostitution/
människohandel och för kvinnor och barn utsatta för våld
i nära relation). Drivs i samverkan med Skyddsvärnet.

• Projektmedel
• Offentliga bidrag

• Caroline (boende för äldre kvinnor)

• Ersättning för offentliga uppdrag
• Ersättning från idéburna offentliga partnerskap (IOP)

• Gula villan i Björlanda (boende för ungdomar i och i
samband med asylprocess)

• Betalningar från kunder

• 35:an (övernattningsboende för hemlösa)
• Station Nord (härbärge för utsatta EU-medborgare)

RÄDDNINGSMISSIONENS VERKSAMHETER

• Stödboende för nyanlända/ungdomar

För att leva upp till organisationens ändamål och uppdrag
driver Räddningsmissionen en lång rad verksamheter inom
ett antal områden:

• Hjärterum (förmedling av bostäder till strukturellt
hemlösa)
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET

Daglig verksamhet (LSS) för personer med
funktionsvariationer
• Kulturlabbet

Ytterligare ett år med covid-19
Även 2021 präglades av pandemin utifrån spridningen av
covid-19. Samtliga verksamheter har dock kunnat vara
öppna även om formerna ibland har förändrats. I våra öppna
verksamheter, Frukostcafé Vasa, soppmässorna och MatRätt,
har vi ofta varit tvungna att begränsa antalet kunder/deltagare.
Medarbetarna på huvudkontoret har i perioder uppmanats att
arbeta hemifrån.

• Mediatorget

Verksamheter för barn och unga
• Solrosen (barn till frihetsberövade)
• Communityarbetet (barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta stadsdelar)

Under hela pandemin har vi informerat personalen regelbundet
med ny information och förändrade riktlinjer. Arbetet har letts
av direktor, ledningsgrupp samt en tillfällig beredskapsgrupp
som mötts regelbundet ända sedan mars 2020.

• Familjehem
• Svängdörren (kulturskola i Lövgärdet)

Vi har varit förskonade ifrån allvarlig smittspridning under hela
pandemin, men i slutet av december ökade smittan dramatiskt
i flera av våra verksamheter. Ingen blev dock allvarligt sjuk
vilket vi är tacksamma över.

• Karibu (kulturskola i Bergsjön)

Verksamheter med fokus på socialt företagande och
arbetsintegration

Nystart - Boende Vasa
Under våren 2021 öppnade vi Boende Vasa, ett nytt
kollektivboende på Vasagatan för människor i missbruk och
samsjuklighet. Boendet erbjuder totalt 17 platser i kollektivt
jourboende och träningslägenheter.  

• MatRätt i Flatås (butik som säljer matsvinn till personer
i ekonomisk fattigdom)
• ResursRätt

Solrosen – viktigt påverkansarbete
Under 2021 har Solrosens långsiktiga påverkansarbete lett till
att vi nu är i en mer aktiv dialog med nationella politiker och
beslutsfattare. Som exempel bjöd Socialstyrelsen in oss till
ett dialogmöte utifrån deras nya regeringsuppdrag ”Att stärka
stödet för barn som anhöriga” (där Solrosens målgrupp nu är
representerade för första gången).
Vidare har vi haft två värdefulla möten med
Socialdepartementet och Justitiedepartementet där vi har fört
fram målgruppens situation, behov och rättigheter.
Våra mål med påverkansarbetet är följande:
• Barns rätt till information ska tillgodoses.
Utbildningsverksamheter

• Barns rätt till målgruppsspecifikt stöd ska garanteras.

• Communitsykolan i Tynnered (grundskola 7-9)

• Barns möjlighet att upprätthålla relationen till frihetsberövad
familjemedlem ska säkerställas.

• Framtidsspår (utbildningsverksamhet för unga
arbetslösa)

Uppstart av grundskola

• Studiestunder i fem skolor

Samverkan med huvudmän och andra församlingar i
diakonalt och samhälleligt arbete
• Hjärta Göteborg
• Församlingsbesök
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I augusti 2021 startade vi vår första grundskola,
Communityskolan i Tynnered med två klasser och totalt 50
elever. Skolan startades i RM Education AB, ett bolag som är
helägt av Räddningsmissionen.

Det goda resultatet är utifrån Räddningsmissionens historia
helt unikt. Aldrig tidigare har vi gjort ett så stort överskott.
Men resultatet förpliktigar. Vad innebär detta för oss?
För det första skapar det trygghet i organisationen. För
att kunna vara en god arbetsgivare och en god förvaltare
behöver vi ha en större buffert så att vi klarar eventuella
nedgångar i framtiden. Räddningsmissionens styrelse
har satt som mål att vi ska ha en buffert som gör att vi
utan intäkter skulle klara av att bära hela organisationens
kostnader i tre månader. Med de överskott vi nu gjort de
senaste åren klarar vi det målet.

Vi hyr lokaler av Familjebostäder, men var själva tvungna
att ta kostnader för att renovera. Totalt har bolagets
tillförts 13,7 mkr för uppstartskostnader och driftskapital
varav investeringarna i byggnaden hamnade på 11,4 mkr.
Uppstarten finansierades i tre delar:
• 3,25 mkr – externt långfristigt lån till RM Education
• 4,5 mkr – aktieägartillskott från Räddningsmissionen till RM
Education - riktade gåvomedel

För det andra kan vi nu göra mer inom befintliga
verksamheter. Vi kan mobilisera snabbare och vara mer
offensiva när behoven uppstår. De överskott vi gjorde inom
det gåvo- och bidragsfinansierade området 2021, cirka
11 mkr, är ändamålsbestämda och öronmärks till socialt
arbete vilket gör att vi kommer att utveckla vårt arbete med
socialt utsatta de närmaste åren. Att vi fått in mer medel
2021 betyder att vi nu kan agera mer planerat med större
framförhållning.

• 5,95 mkr – låneram från Räddningsmissionen till RM
Education
När skolan har fasats in räknar vi med att den kommer att
rymma cirka 150 högstadieelever. Vi söker också möjligheter
till kompletterande lokaler i Tynnered så att skolan på sikt kan
bli större.

För det tredje ger överskotten möjlighet till utveckling.
Räddningsmissionen har som DNA att vara proaktiva och
våga gå in i nya områden där det finns stora behov. Genom
en större egenfinansiering av uppstartskapital som krävs
vid nyetablering kan vi agera snabbare och gå in i nya
satsningar men med mindre risk.
Under året har ändamålsbestämda medel till ett värde på
1,01 mkr som tidigare år har reserverats, nu tagits i anspråk.
De var reserverade till barn och utveckling och har använts
till uppstart av Communityskolan.
De ändamålsbestämda medel, 11,4 mkr, som inte förbrukats
under året reserveras under eget kapital och avser att
användas till Räddningsmissionens sociala/diakonala
arbete kommande perioder.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Vår omsättning för hela koncernen ökade med ca 35,1
mkr jämfört med 2020. Vi gjorde också ett positivt
resultat koncernen på 22,4 mkr varav ca 11,4 mkr är
ändamålsbestämda medel.

RESONEMANG OM RISKEXPONERING
Sedan några år tillbaka har vi arbetat aktivt för att ha
större kontroll över organisationens riskexponering.
Räddningsmissionen har en komplex intäktsstruktur men
förenklat kan man säga att den vilar på tre ben:

Förklaringen till det goda resultatet syns både på
kostnadssidan och intäktssidan.
På kostnadssidan kan vi konstatera att pandemin
innebar lägre personal- och verksamhetskostnader i
flera verksamheter än vad vi hade budgeterat för. Också
stödfunktionerna var relativt lågt bemannade. Dessutom har
vi bedrivit ett systematiskt arbete under flera års tid med
kostnadskontroll på alla nivåer.

1. Verksamheter som finansieras av insamlade medel.
Här finns våra mötesplatser och vårt arbete för socialt
utsatta, en stor del av vårt hemlöshetsarbete, arbetet med
barn som har föräldrar i fängelse (Solrosen) och vårt arbete
för utsatta kvinnor (Agora). De insamlade medlen från
privatpersoner, företag, stiftelser och församlingar utgör
intäktsstommen i denna verksamhetsdel men kompletteras
av bidrag från exempelvis Göteborgs stad och projektmedel
från en lång rad offentliga finansiärer. Förutom projekten
som till sin natur är kortsiktiga är denna verksamhetsdel
relativt förutsägbar och det sker inga stora förändringar
under ett verksamhetsår.

På intäktssidan har vi kunnat glädja oss åt en hög beläggning,
och därmed höga intäkter, i samtliga avtalsfinansierade
verksamheter. Också vår nystartade MatRättsbutik har haft
höga försäljningssiffror och ett stort antal arbetstränare vilket
generat goda intäkter. Vår insamling stod också för en stark
ökning mellan 2020 och 2021. Den totala insamlingen ökade
med 53% mellan 2020 och 2021. Till sist har vi också fått en
del riktade offentliga medel till följd av pandemin.
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2. Utförande av offentliga välfärdstjänster som är
reglerade av avtal och finansieras av stat eller kommun.
I denna del ligger vår familjehemsverksamhet, vår dagliga
verksamhet, vår arbetsträning och de flesta av våra
boendeverksamheter. Några av dessa verksamheter
är ekonomiskt sett relativt stabila, exempelvis våra
gruppbostäder för personer med psykiska funktionshinder.
I dessa boenden bor brukarna ofta med livslånga
placeringar och LSS-lagstiftningen gör att kommunen inte
kan bortprioritera målgruppen. Andra verksamheter i denna
del är dock mycket riskutsatta. I boendetyper med korta
placeringar kan exempelvis besparingar i kommunerna
leda till att socialtjänsten utan varsel blir mycket mer
restriktiva att placera hos externa aktörer.

En styrka med Räddningsmissionen är att en del
verksamheter också blir hybrider med olika typer av
intäktskällor, vilket ger synergier och tillför resurser som
kan gagna de vi finns till för. Ett exempel är vår nya skola
där själva skolverksamheten finansieras av elevpengen
men där Räddningsmissionen kan skjuta till gåvomedel
och bidra med insatser runt själva skolan som exempelvis
läxhjälp, communityorkester och frukostar. Detta innebär
att eleverna på vår skola får tillgång till mer resurser än
eleverna på vanliga skolor. Flera av dessa aktiviteter är
dessutom öppna för alla barn och ungdomar i närområdet.

3. Verksamheter som finansieras av försäljning till
enskilda kunder.
I denna del finns MatRätt och Resursrätt, verksamheter
där huvuddelen av intäkterna kommer från försäljning i vår
butik men kompletteras av ersättning från det offentliga
för arbetsträning. Positivt med denna verksamhetsgren
är att den varken är beroende av offentliga medel eller
gåvomedel, den har möjlighet att stå på egna ben utifrån
försäljning.
De flesta av de verksamheter vi utvecklat de senaste åren
är ekonomiskt sett relativt stabila. På Communityskolan
väljer föräldrarna/eleven skolan och ersättningen
följer med eleven. På Kulturlabbet väljer brukaren själv
verksamheten och ersättningen följer med placeringen. På
MatRätt består intäkterna av försäljning till kund. Positivt
med dessa verksamhetstyper är också att kvalitet lönar sig.
Gör vi ett bra arbete kommer det också vara positivt för
intäktsflödet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Covid-19
Fortsatt hög smittspridning i flera verksamheter de första
veckorna i januari. Dock mycket få som drabbades av svår
sjukdom.
Ny arbetsgivarförening
Den 1 januari lämnade vi Arbetsgivaralliansen och
gick istället in i arbetsgivarföreningen Fremia. Bytet
av arbetsgivarorganisation innebar att vi gick in i de
kollektivavtal som Fremia tecknat med ett antal fackliga
organisationer.
Krig i Ukraina
I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina. Genast
började vi mobilisera kring mottagningsinsatser

ANVÄNDNING AV FINANSIELLA
INSTRUMENT

Intäktsströmmarna kan också ses utifrån vilka källor
som finansierar respektive verksamhet. Dels utifrån risk
med beroenden mot olika finansieringskällor men också
utifrån krav och komplexitet i form av administration för
Räddningsmissionen. Fler källor skapar ökad robusthet
men driver administration och kontroll. Viktigt här att vi inte
lägger alla ägg i samma korg.

Vi har under 2021 låtit Söderberg & Partner förvalta 12 mkr
i enlighet med en placeringspolicy utifrån GIVA Sveriges
riktlinjer. Medlen kom från försäljningen av Björlanda
prästgård 2018.
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PLACERINGSPOLICY

Räddningsmissionen är knuten till kollektivavtal Vård
och Omsorg undertecknat av Arbetsgivaralliansen och
ett antal fackförbund. Communityskolan är knuten
till kollektivavtalet Skolor, förskolor och fritidshem
knutet mellan Fremia och ett antal fackförbund. Årets
lönerevision landade på 3,4 % och genomfördes den 1 maj.

Räddningsmissionen har en upprättad
kapitalplaceringspolicy. I denna framgår bland annat att:
Räddningsmissionens strävan att arbeta upp behov av
kapital är av följande skäl:
• Till verksamhetens bedrivande

Räddningsmissionen och Communityskolans medarbetare
har tillgång till friskvårdsbidrag och SOS international, ett
psykosocialt medarbetarstöd. I samband med bland annat
St Lukas erbjuder vi även chefsstöd och handledning.

• Till att trygga långsiktighet i verksamheten
• Till investering i nya verksamheter

Vi upplever för närvarande att det är lätt att rekrytera
kompetenta medarbetare. RM attraherar engagerade
människor som delar vår vision och våra värderingar.

• Mål att som en reserv för 3 månaders personalkostnader
och andra kostnader vid avveckling av verksamheter  
Medlen ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet
med Räddningsmissionens grundläggande värderingar.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Vi strävar efter att i hela organisationen välja miljömässigt
hållbara alternativ vid inköp och att prioritera resande
med låg miljöbelastning. Vi arbetar också för att utnyttja
de resurser som ges till oss på ett sätt att det gynnar vårt
ändamål och de människor vi finns till för. Ett exempel på
denna typ av cirkulära ekonomi är den mat vi varje år tar
emot från livsmedelsindustrin som annars skulle slängas
(ca 650 ton år 2021):

Placeringar ska inte ske i verksamheter som i huvudsak har
till uppgift att tillverka eller försälja vapen, alkohol, tobak,
pornografi samt i verksamheter som utnyttjar barnarbete.

HUVUDMÄN
Göteborgs Räddningsmission har 32 huvudmän,
församlingar i Göteborg med omnejd. Under årsmötet
2021 valdes två nya huvudmän in: Opalkyrkan och
Pingstförsamling i Västra Frölunda.

• säljer i MatRätt till personer i ekonomisk fattigdom
• tillagar i ResursRätt och fördelar till socialt utsatta i våra
egna verksamheter
• skänker till andra organisationer/kyrkor som arbetar med
att motverka matfattigdom.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
PERSONALFRÅGOR
Även 2021 har präglats av pandemin, om än i lägre grad än
2020. Vi är stolta och tacksamma över våra medarbetare
som varje dag kämpat på för att i pandemitider göra det så
bra som möjligt för de vi finns till för.
I augusti startade vi upp Communityskolan och fick
därmed välkomna 15 nya medarbetare till vår organisation.
I oktober hölls en medarbetarträff med hela organisationen
hos en av våra huvudmän, Opalkyrkan, för att mötas,
inspireras och ta del av organisationsinformation. Fokus
för träffen var brukardelaktighet som varit ett av årets
verksamhetsmål.

SOCIAL HÅLLBARHET
Göteborgs Räddningsmission har arbetat för social
hållbarhet i snart 70 år. På egen hand och i samverkan med
våra samverkanspartners, utvecklar vi innovativa modeller
för ett hållbart samhälle. Social Hållbarhet innebär för RM
inte bara hur och varför vi möter våra brukare och gäster.
Social hållbarhet ska också återspeglas i hur vi organiserar
verksamheten, hur vi betraktar frågor om makt, delaktighet
och insyn och hur vi aktivt motverkar diskriminering och
orättvisor överallt i organisationen.

Vi har under året fortsatt mötts för personalledarträffar
var sjätte vecka för våra chefer och samordnare. Fokus
har legat på att stärka delaktighet, öka samarbete mellan
verksamheter, höja kunskap och kompetens samt förbättra
kommunikationsflödet i organisationen. Våra chefer och
ledare åkte iväg på två värdegrundsdagar till Vadstena
i september månad. Den ena dagen pilgrimsvandrade
vi i Omberg med prästen Emma Audas och den andra
dagen hade vi seminarium med Joel Halldorf, professor i
kyrkohistoria vid Enskilda högskolan i Stockholm.
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STYRELSE

FRAMTIDA FÖRVÄNTAD UTVECKLING

• Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Styrelsen, ledningsgrupperna och ett antal medarbetare
har under hösten arbetat med strategifrågor som berör
vår framtid på Räddningsmissionen. Arbetet har kallats
”29:7” efter en bibelvers i Jeremia kapitel 29 och vers 7:
”Gör allt för att staden jag har sänt er till skall blomstra,
och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.”
Strategiarbetet har mynnat ut i ett dokument som
resonerar omkring och svarar på en lång rad frågor. Här är
några av de tema som berörts i arbetet:

• Joakim Hagerius, ordförande
• Agneta Wallenstam, vice ordförande
• Britt-Marie Ekman-Joelsson (till och med årsmötet)
• Tomas Brunegård
• Jan Edshage (till och med årsmötet)
• Mikael Kylberg

• Vilka är Räddningsmissionens kännetecken?

• Sabine Söndergaard

• Hur behåller vi vårt ethos (“RM-andan”) om vi växer?

• Lars Lilled

• Vilka kriterier ska vi ställa på nya verksamhetsidéer för
att de ska vara värda att utveckla?

• Sara Holmberg (från och med årsmötet)
• Josef Bengtson (från och med årsmötet)

• Hur ser vi på lokaler i organisationen. Bör vi äga själva
eller hyra?

Styrelsen uppbär inget arvode för sitt uppdrag.

• Hur hanterar vi om en del av RM blir mycket större än
någon annan?

VALBEREDNING
Valberedningen har under året bestått av följande personer:

Utifrån strategin har vi tagit fram en verksamhetsplan
för året 2022. När det handlar om utveckling av våra
verksamheter planerar vi följande under året:

• Gunnar Sköldeberg, sammankallande
• Mikael Jedenberg
• Anna Näsbom

• Utökade insatser inom Solrosen, hemlöshetsarbetet,
communityarbetet, gatukyrkan och Hjärta Göteborg

• Anna Ahlström
Valberedningen uppbär inget arvode för sitt uppdrag.

• Undersöka möjligheten att under året starta ytterligare
en avtalsfinansierad verksamhet

REVISORER

• Starta ytterligare en MatRätt-butik

Under året har vi haft följande revisorer:

• Förbereda för ytterligare en grundskola med start 2023

• Björn Ellison (Trevi Revision), sammankallande
• Jonas Jonasson (Trevi Revision), ersättare
• Magnus Zingmark

FÖRVALTNING

• Lars Tarre, ersättare

Styrelsen har mötts totalt tio gånger under året:
• Sju ordinarie sammanträden inklusive ett förlängt
strategimöte

LEDNINGSGRUPP
Under året har organisationens ledningsstruktur förändrats.
Under andra hälften av året var ledningsgruppen
organiserad enligt följande:

• En extra strategiworkshop
• Ett konstituerande styrelsemöte

• Emil Mattsson, direktor

• Ett extrainsatt styrelsemöte

• Hans Hägg, tf ekonomichef

Deltagandet på de ordinarie styrelsemötena var i snitt 93%
(89 % 2020, 86 % 2019).

• Jenny Axebrink, områdeschef idéburen välfärd
• Katerina Ingenlath, insamlings- och kommunikationschef
• Sandra Stene, verksamhetsstrateg
• Isabella Windolf, HR-ansvarig
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Flerårsjämförelse
RESULTAT OCH STÄLLNING (i kkr)
Nettoomsättning

2021

2020

2019

2018

2017

139 542

107 522

92 746

105 026

120 975

Resultat efter finansiella poster

22 879

11 633

-2 910

8 695

-2 595

Balansomslutning

74 220

48 435

36 612

44 838

51 488

69%

59%

46%

44%

21%

333%

261%

191%

180%

115%

Soliditet
Kassalikviditet

Flerårsjämförelse ges enbart för moderförening då koncern upprättats först i årets rapport.

EGET KAPITAL - KONCERN (i kkr)
Ingående balans

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat resultat

1 010

Disposition av föregående års resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

15 801

11 633

28 444

11 633

-11 633

Årets resultat

22 401

22 401

Ändamålsbestämt medel

11 396

-11 396

Utnyttjade ändamålsbestämda medel från tidigare år

-1 010

1 010

Utgående balans

11 369

27 434

12 015

50 845

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

1 010

15 801

11 633

28 444

11 633

-11 633

EGET KAPITAL - MODERFÖRENING (i kkr)
Ingående balans
Disposition av föregående års resultat
Årets resultat

22 879

Ändamålsbestämt medel

11 396

-11 396

Utnyttjade ändamålsbestämda medel från tidigare år

-1 010

1 010

Utgående balans

11 369

10

27 434

12 493

22 879

51 323

Resultaträkning (belopp i kkr)
KONCERN

MODERFÖRENING

NOT

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Insamlade medel

2

35 740

23 315

35 490

23 315

Bidrag

2

23 335

18 174

23 307

18 174

70 753

56 106

70 753

56 106

12 832

9 926

9 992

9 926

142 660

107 521

139 542

107 521

-11 121

-7 509

-10 335

-7 509

-81 216

-63 330

-78 879

-63 330

-16 443

-17 572

-16 980

-17 572

-1 173

-848

-615

-848

-10 293

-6 525

-9 873

-6 525

-120 246

-95 784

-116 682

-95 784

22 414

11 737

22 860

11 737

1

-

90

-

-134

-104

-71

-104

22 281

11 633

22 879

11 633

120

-

-

-

22 401

11 633

22 879

11 633

RÖRELSENS INTÄKTER MM.

Vårdersättning/Hyresintäkter
Övriga intäkter

4

Summa

RÖRELSENS KOSTNADER

3

Verksamhet
Personalkostnader

6

Lokalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader

5, 7

Summa

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Uppskjuten skattefordran

Årets Resultat
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Balansräkning (belopp i kkr)
TILLGÅNGAR
KONCERN
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MODERFÖRENING

NOT

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Byggnader & mark

8

4 799

4 914

4 799

4 914

Nedlagda utgifter på annans fastighet

9

11 578

422

264

422

10

1 093

408

140

408

17 470

5 744

5 203

5 744

-

-

4 550

50

120

-

-

-

120

-

4 550

50

17 590

5 744

9 753

5 794

8 825

5 807

8 813

5 807

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar koncernföretag
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Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordran koncernföretag

16

-

-

5 344

-

Övriga fordringar

16

1

73

1

73

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

9 577

6 111

9 382

6 111

18 403

11 991

23 540

11 991

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

15

12 359

12 227

12 359

12 227

Kassa och bank

19

28 976

18 473

28 568

18 423

Summa omsättningstillgångar

59 738

42 691

64 467

42 641

SUMMA TILLGÅNGAR

77 329

48 435

74 220

48 435
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Balansräkning (belopp i kkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
KONCERN
Eget kapital

NOT

MODERFÖRENING

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Ändamålsbestämda medel

11 396

1 010

11 396

1 010

Balanserat resultat

27 434

15 801

27 434

15 801

Årets resultat

12 015

11 633

12 493

11 633

50 845

28 444

51 323

28 444

3 000

3 000

3 000

3 000

Övriga långfristiga skulder

3 541

632

541

632

Summa långfristiga skulder

6 541

3 632

3 541

3 632

50

-

68

-

4 309

1 848

3 867

1 848

2 979

2 668

2 804

2 668

-

250

-

12 605

11 843

12 367

11 843

Summa kortfristiga skulder

19 943

16 359

19 356

16 359

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

77 329

48 435

74 220

48 435

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till Kreditinstitut

14,18

Kortfristiga skulder
Skatteskuld
Leverantörsskulder
Övriga skulder

17

Skuld koncernföretag

17

Förutbetalda intäkter & upplupna kostnader

13

13

Kassaflödesanalys (belopp i kkr)
KONCERN
Den löpande verksamheten

NOT

MODERFÖRENING

2021-12-31

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

22 414

11 737

22 860

11 737

1 173

848

615

848

1

-

90

-

-134

-104

-71

-104

50

-703

-

-703

23 504

11 778

23 494

11 778

Förändring av kundfordringar

-3 018

1 309

-3 006

1 309

Förändring av kortfristiga fordringar

-3 394

-257

-8 543

-257

Förändring av leverantörsskulder

2 461

-82

2 019

-82

Förändring av kortfristiga skulder

1 072

577

978

577

20 625

13 325

14 942

13 325

-

-

-

-

-12 899

-271

-74

-271

-

-

-4 500

-

-12 899

-271

-4 574

-271

Amortering/Upptagna lån

2 909

-304

-91

-304

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 909

-304

-91

-304

Årets kassaflöde

10 635

12 750

10 277

12 750

Likvida medel vid årets början

30 700

17 950

30 650

17 901

41 335

30 700

40 927

30 651

10 635

12 750

10 277

12 750

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Övriga poster som påverkar kassaflödet

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Betald Skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv immateriella anläggningstillgångar
Förvärv materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut

15,19

Förändring Likvida medel
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Noter
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 1

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna
skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark
som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges Styrande
riktlinjer för årsredovisning.

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PER ÅR HAR GJORTS ENLIGT FÖLJANDE

KONCERNREDOVISNING
DOTTERFÖRETAG

Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt
innehar mer än 50 % av röstetalet 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. Redovisningen 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 tillgångar (inklusive goodwill) och
skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda
dotterföretag.

Fordon

33%

Inventarier

33%

Fastighet - byggnadsvärde

Delkomponenter skrivs av efter
förväntad livslängd

Investeringar i annans Fastighet

Verksamhetsanpassad efter avtal

FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli
betalt.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde
vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och
övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I
förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt
värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder.

NOT 2 INSAMLADE MEDEL
GÅVOR SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN
Koncern
Insamlade medel
fördelar sig enligt
följande:

Dotterbolaget RM Education är konsoliderad i koncernen utifrån bolagets
halvårsbokslut då bolaget vid ingången i koncernen har brutet räkenskapsår.

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

14 947

11 484

14 947

11 484

5 309

4 143

5 059

4 143

1 147

-

1 147

-

Externa stiftelser och
fonder

14 337

7 688

14 337

7 688

Summa

35 740

23 315

35 490

23 315

Allmänheten

RESULTATRÄKNINGEN

Företag

INTÄKTSREDOVISNING

Testamentsmedel

Med intäkt menas ett flöde av ekonomiska fördelar som är hänförliga till en
räkenskapsperiod och som organisationen erhåller för egen räkning. Sådana
intäkter uppkommer genom vår verksamhet, uttag av ”medlemsavgifter,
gåvor, insamlade medel eller på annat sätt.(BNFAR, Giva Sveriges styrande
riktlinjer för årsredovisning.)”

2021-12-31

Moderförening

GÅVOR SOM INTE REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN

OFFENTLIGA BIDRAG

Under 2021 har fysiska gåvor i form av mat värderats till försäljningsvärde via
Maträtt. Det saknas fortsatt en tillfredställande metod för att värdera fysiska
gåvor till exempel kläder som skänks vidare. Övriga ej fysiska gåvor såsom tjänster,
annonser och hyror, värderas om möjligt till ett förmodat faktureringsvärde.

Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som
företaget fått eller kommer att få. Offentliga bidrag som inte är förenade
med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs
när villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med
att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida
prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och
intäktsförs därefter när prestationen utförs.

EXTERNA BIDRAG SOM FÖRDELAR SIG ENLIGT FÖLJANDE
Koncern

DEFINITION NYCKELTAL UNDER ”RESULTAT OCH STÄLLNING”

Insamlade medel
fördelar sig enligt
följande:

Kassalikviditet är beräknat på balansräkningens omsättningstillgångar
dividerat med kortfristiga skulder. Soliditet är beräknat på eget kapital i
förhållande till balansomslutningen.

2021-12-31

Moderförening

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2 400

2 521

2 400

2 521

Länsarbetsnämnd

875

471

847

471

Merkostnadsersättningar

235

420

235

420

Övriga Externa såsom
EU, Arvsfonden,
Tillväxtverket

19 825

14 762

19 825

14 762

Summa

23 335

18 174

23 307

18 174

Kommun

LEASING
Leasetagare, Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.

BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.
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NOT 3 VERKSAMHETSOMRÅDENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader omfattar ändamåls-, avtals-, insamlingsoch administrationskostnader. Gemensamma kostnader såsom IT,
personalstöd, huvudkontor, service, inköpsfunktion, ledning, OH etc,
är det vi kallar administrationskostnader i denna redovisning. De
kostnader som dessa innefattas utifrån Årsredovisningen är verksamhet,
personalkostnader, lokalkostnader, övriga kostnader och avskrivningar.
Dessa gemensamt utgör varje Verksamhetsområdens sammanlagda
summa i presentationen inom varje område nedan.

Ändamålskostnader Utsatta EU-medborgare

2021

2020

Familjecenter

1 415

1 235

Station Nord / Nattöppen Kyrka

3 124

3 032

FEAD - ESF-Projekt

2 840

3 850

Coronamedel EU-fält

1 054

-

8 433

8 117

2021

2020

Ändamålskostnader Barn & Familj

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Ändamålskostnader är de verksamheter där vi arbetar med våra insamlade
medel ifrån allmänheten, stiftelse och fonder. I dessa verksamheter arbetar
vi dessutom med de föreningsbidrag eller andra offentligabidrag som vi
erhåller från stat, landsting, region, kommun eller andra organisationer
som man kan få stöd av i olika former. Detta ska ifrån sistnämnda inte
förknippas med avtalskostnadernas verksamheter som kan vara från
vårt välfärdssamhälle, men är då ingångna avtal. Vi har valt att dela
upp Ändamålskostnaderna i följande områden som vi arbetar utefter:
Hemlöshet/Social Exkludering, Fattiga EU-Migranter, Barn & Familj, samt
Integration/ Utsatta Kvinnor /Agora.

Barnrätt/Barnperspektiv

1 194

1 479

Community School

1 076

2 092

Framtidsspår

1 823

1 523

Solrosen

3 728

3 222

335

502

3 008

170

Svängdörren/Bergsjön/Karibu
Arvsfondsprojekt "Det ingen får veta …."
Arvsfondprojekt "Ett syskon att växa med"

1 056

-

12 220

8 988

AVTALSKOSTNADER
Ambitionen med våra verksamheter är självklart syftet att hjälpa
målgruppen, men också inom avtalsområdena är att dessa ska kunna bära
sig själv, och om möjligt generera ett överskott, som eventuellt förutom nya
utvecklingsmöjligheter ska vara med och finansiera ändamålskostnadernas
verksamheter. De flesta av organisationens avtalsverksamheter är ingågna
avtal med kommun eller någon annan organisation som har en sådan
målgrupp som vi väljer att arbeta med utefter våra stadgar.

Ändamålskostnader Utsatta Kvinnor/Agora/Integr.

2021

2020

Agora/Utsatta Kvinnor/Ruth/Öppet Hus

2 153

2 806

2 153

2 806

2021

2020

-

-

Avtalskostnader
Overheadkostnader Avtalsområdet

INSAMLINGSKOSTNADER
Summan av kostnader vars syfte är att generera externa intäkter i form
av gåvor och bidrag från samtliga givare, företag, stiftelser och fonder.
Personalkostnader, tryckkostnader, upprätthållande av de system som
krävs för att arbeta med våra gåvogivare samt olika kampanjer för våra
konserter, event och insamlingsarbeten. Även informationsmaterial,
insamlingsmaterial och de produkter som är kopplade till gåvor i vår
webshop ingår i detta.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER (OH)
Administrationskostnader omfattar samtliga centrala funktioner och
samordnade kostnader som inte kan hänledas till ändamåls-, avtalseller insamlingskostnaderna. Detta gäller likväl de kostnader som inte
går att fördelas specifikt av stödfunktioner ut på verksamheterna. Här
hamnar även de kostnader som är kopplade till stadgar eller legala krav,
t ex styrelse, Årsstämma, upprättande av Årsredovisning, revision samt
central ledning, planering och stödfunktioner såsom HR, IT, Ekonomi
etc. Organisationen har som målsättning f n att hålla denna kring 12% av
intäkterna, fast man enligt Svensk Insamlingskontroll har rätta att ha det till
upp till 25%. Dock bör alltid tas i beaktning att man upprätthåller tillräckligt
kvalité på sina stödfunktioner i denna nivå.

Centrala arbetet

2021

571

481

Vasavåningen/Vasabo

286

1 114

Boendeteamet

8 730

3 123

Styrmansgatan

11 322

10 313

Bellmansgatan

5 797

5 880

Ability

5 294

3 895

Familje-/Fadderverksamheten

7 318

7 515

Hjärterum

4 687

6 157

Kulturlabbet

6 688

4 778

Mediatorget

2 201

-

923

858

53 817

44 114

NAV-Pastorer

Insamlingskostnader

Moderförening
Ändamålskostnader Hemlöshet Social exludering

Björlanda/Hemlösa Barnfamiljer

-

Café Vasagatan & Uppsökande verksamhet/
Fältarbete

3 592

3 441

Övernattningen 35:an

4 690

4 410

Naturagåvor/Transport/Arbete&Sysselsättning/
Matbank/Maträtt

6 285

5 998

15 244

13 849

2020

4 658

3 150

Personalkostnader

3 023

2 774

777

250

-

-

8 458

6 174

2021

2020

Övriga kostnader

2020

677

2021

Verksamhetskostnader

Avskrivningar

Administrationskostnader (OH)
Verksamhetskostnader

187

356

11 839

7 088

Lokalkostnader

1 388

1 409

Övriga kostnader

2 714

2 544

Personalkostnader

Avskrivningar

16

229

339

16 357

11 736

NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 2021
Koncern

Moderförening

Koncern

2021

2020

2021

2020

Utförda tjänster/Samarbeten

1 225

2 319

1 225

2 319

Maträtt-försäljning

8 102

5 121

8 102

5 121

Ersättning skolverksamhet

3 295

-

-

-

210

342

665

342

-

2 144

-

2 144

12 832

9 926

9 992

9 926

Övrigt
Intäkt avyttring Materiella
anläggningstillgångar
Totalt

2021

2020

2021

2020

Styrelse

-

-

-

-

Direktor

783

752

783

752

57 213

42 599

55 644

42 599

57 996

43 351

56 427

43 351

Övriga anställda

SOCIALA KOSTNADER
Koncern
Pensionskostnader för övriga
anställda

NOT 5 KOSTNADER
Moderförening

2021

2020

2021

2020

Förbrukningsinventarier/material

3 646

1 304

3 327

1 304

Kontorskostnader

1 339

1 916

1 339

1 916

Resor och transporter

1 419

1 445

1 413

1 445

Konsulter och övriga köpta
tjänster

1 533

658

1 491

658

Försäkringar, bevakning och larm

492

358

479

358

Bank, post och föreningsavgifter

304

498

302

498

Revision-och tillsynsavgifter

376

183

342

183

Programvaror CRM

165

-

165

-

Övrigt

1 020

163

1 016

163

Totalt

10 293

6 525

9 873

6 525

Sociala avgifter enligt lag
och avtal

Moderförening

3 465

2 699

3 319

2 699

141

134

141

134

16 452

13 741

15 961

13 741

20 058

16 574

19 421

16 574

Pensionskostnader för
Direktor

Koncern

Moderförening

KÖNSFÖRDELNING STYRELSE
Koncern

Moderförening

Kvinnor

3

3

3

3

Män

5

5

5

5

Totalt

8

8

8

8

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG
Direktor omfattas inte av Lagen om anställningsskydd. Vid en
uppsägning från organisationens sida har direktor rätt till tolv månaders
avgångsersättning. Dock ska lönen från en eventuell ny anställning
avräknas från avgångsersättningen.

NOT 7 LEASING

NOT 6 PERSONAL
Koncern

Moderförening

2021

2020

2021

2020

Kvinnor

85

72

82

72

Män

46

41

45

41

Totalt

131

113

127

113

Medelantalet anställda*

Organisationen leasar framför allt kontorslokaler samt bilar som
sammantaget är av betydande belopp.
Koncern
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till Bilar 82 kkr, Lokaler 14 181 kkr,
totalt 14 263 kkr. Framtida Leasingavgifter förfaller enligt följande:

Bilar
Lokaler

* Antalet är här baserat på mängden tillsvidare- och visstidsanställa under året.
Till detta tillkommer ett stort antal vikarier och volontärer.

Inom 1 år

2-5 år

82

81

Senare än 5 år
-

14 240

12 170

-

Moderförening
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till Bilar 82 kkr, Lokaler 13 966 kkr,
totalt 14 048 kkr. Framtida Leasingavgifter förfaller enligt följande:

Totalt har koncernen haft 269 (245) anställda individer. Dessutom har
uppskattningvis 187 (165) volontärer/frivilligarbetare arbetat inom
Räddningsmissionen under det gångna året . Antalet är uppskattat. Skillnaden
från år 2020 är att volontärer återkommer kontinuerligt i en högre frekvens än
tidigare. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen

Bilar
Lokaler
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Inom 1 år

2-5 år

Senare än 5 år

82

81

-

13 775

11 448

-

Följande lokaler av väsentlig betydelse och belopp sträcker sig enligt
följande:

NOT 10 INVENTARIER

Vasagatan Inkl Bellmansgatan sträcker sig till 31 mars 2024. med möjlighet
till förlängning 3 år.

Koncern

Första Långgatan 3 sträcker sig till 31 januari 2023. Med möjlighet till
förlängning 1 år.
Styrmansgatan sträcker sig till 31 december 2022. Med möjlighet till
förlängning 4 år.

2021

2020

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

6 866

6 595

6 866

6 595

Utrangering/Försäljning

-1 909

-

-1 909

-

1 121

271

-

271

6 078

6 866

4 957

6 866

-6 458

-5 823

-6 458

-5 823

1 924

-

1 924

-

-451

-635

-283

-635

-4 985

-6 458

-4 817

-6 458

1 093

408

140

408

Årets inköp

Fjällblomman 9, Angered 81:1 sträcker sig till 31 januari 2027.

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Skollokal, Communityskolan Tynnered, avtal sträcker sig till 31 mars 2024
med möjlighet till förlängning

Ingående avskrivningar enligt plan

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK
Koncern

Återföring avskrivning vid
utrangering

Moderförening

Årets avskrivningar enligt plan

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

2021

2020

2021

2020

5 480

5 480

5 480

5 480

-

-

-

-

Utrangering Försäljning
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

5 480

5 480

5 480

Moderförening

Utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

5 480

NOT 11 ANDELAR KONCERNFÖRETAG
Ingående avskrivningar
enligt plan

-567

Årets komponentavskrivning
enligt K3

-114

Utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

-497

-69

-681

4 799

-566

4 914

-567

-114

-681

4 799

Moderförening

-497

-69

Ingående anskaffningsvärde

-566

Ingående anskaffningsvärde
Utrangering Försäljning

Moderförening

50

50

Aktieägartillskott

4 500

-

Utgående redovisat värde

4 550

50

Redovisat
värde

Redovisat
värde

4 550

50

Specifikation av organisationens
andelar i koncernföretag

Antal
andelar

Andel
i%

RM Education AB

100

100

NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2021

2020

2021

2020

3 368

3 368

3 368

3 368

-248

-

-248

-

Årets inköp

11 704

-

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

14 824

3 368

3 120

3 368

Ingående avskrivningar enligt plan

-2 945

-2 802

-2 945

-2 802

186

-

186

-

-487

-144

-97

-144

Återföring avskrivning vid
utrangering

Koncern

Moderförening

2021

2020

2021

2020

2 277

1 877

2 134

1 877

Upplupna Intäkter

1 394

3 585

1 394

3 585

Övriga förutbetalda kostnader

5 906

649

5 854

649

Totalt

9 577

6 111

9 382

6 111

Förutbetald hyra

NOT 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncern

Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

Utgående planenligt restvärde

-3 246

11 578

-2 946

422

-2 856

264

2020

4 914

NOT 9 NEDLAGDA UTGIFTER FÖR ANNANS FASTIGHET
Koncern

2021

2021

2020

2021

2020

829

1 477

829

1 477

Förskottsbetalda intäkter fr
stiftelser, kommun etc

7 331

6 317

7 331

6 317

Övriga upplupna kostnader

1 127

1 257

1 127

1 257

3 318

2 792

3 080

2 792

12 605

11 843

12 367

11 843

Förskottsbetalda hyror och andra
bidrag

-2 946

422

Upplupen lön och semester inkl
sociala avgifter

Totalt

18

Moderförening

NOT 14 LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 17 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Koncern

Moderförening

Koncern

2021

2020

2021

2020

Fastighetsskulder

3 000

3 000

3 000

3 000

Externa lån till RM Education

3 250

-

250

-

218

447

218

447

Skuld koncernföretag

-

-

250

-

73

185

73

185

Övrigt

305

269

305

269

6 541

3 632

3 541

3 632

Totalt

2 979

2 668

3 054

2 668

Billån Volkswagen Finans
Klientmedel

2021

Moderförening

2020

2021

2020

Personalens källskatt

1 215

1 104

1 138

1 104

Sociala Avgifter

1 459

1 295

1 361

1 295

Av ovanstående skulder förfaller 0 kkr till betalning 5 år efter balansdagen.

NOT 18 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncern

NOT 15 ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Koncern
2020

2021

2020

264

20

264

20

12 000

12 000

12 000

12 000

Klientmedel Stiftelse

73

185

73

185

Övr värdepapper

22

22

22

22

12 359

12 227

12 359

12 227

VPC-konto SE Banken &
Swedbank
Kapitalförvaltningskonto
Söderberg & Partner

2021

2020

2021

2020

Företagsinteckningar

1 500

1 500

1 500

1 500

Fastighetsinteckningar
Brämaregården 50:17

3 400

3 400

3 400

3 400

Totalt

4 900

4 900

4 900

4 900

Moderförening

2021

Moderförening

Noter till kassaflödesanalysen

NOT 19 LIKVIDA MEDEL
Koncern

NOT 16 ÖVRIGA FORDRINGAR
Koncern
2021

Moderförening

2020

2021

2021

-

-

5 344

-

Lönebidrag

-

-

-

-

Skattefordran

-

73

-

73

Övrigt

1

-

1

-

Totalt

1

73

5 345

73

2020

2021

2020

Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:

2020

Fordran RM Education

Moderförening

Kassamedel

127

87

127

87

1 007

1 881

1 007

1 881

Banktillgodohavanden

27 842

16 505

27 434

16 455

Totalt

28 976

18 473

28 568

18 423

Postgirotillgodohavanden

							
Göteborg 2022-03-26				
Styrelsen för föreningen Göteborgs Räddningsmission

Joakim Hagerius, Ordförande

Josef Bengtson

Sara Holmberg

Agneta Wallenstam

Tomas Brunegård

Mikael Kylberg

Sabine Söndergaard

Lars Lilled
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Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Som del av en revision enligt
ISA använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

Till föreningsstämman i
Föreningen Göteborgs Räddningsmission
Org.nr. 857202-5974
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Föreningen Göteborgs
Räddningsmission för år 2021. Enligt vår uppfattning har
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför
att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för föreningen och för koncernen.

• identifierar och bedömer jag riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

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
”Den förtroendevalde revisorns ansvar”. Vi är oberoende
i förhållande till föreningen och koncernen enligt god
revisorssed 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.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
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osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet 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 en förening och en koncern inte
längre kan fortsätta verksamheten.

Räddningsmission för år 2021. Vi tillstyrker att
föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
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 föreningen och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt
stadgarna.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen i
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvariga för mina
uttalanden.

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 föreningen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

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.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Föreningen Göteborgs

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-03-27

Björn Ellison
Auktoriserad revisor

Magnus Zingmark
Lekmannarevisor
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”Om Svängdörren inte fanns skulle jag bara
ha suttit hemma och haft tråkigt.”
Det säger Amrit, 14 år, som kommer till kulturskolan
Svängdörren i Lövgärdet varje dag. Svängdörren drivs av
en passion för musiken, ungdomarna och närområdet.
Amrit och ledaren Edo Bumba ses ofta på Svängdörren
där de tillsammans sprider glädje och framtidstro.

Läs mer om oss på www.raddningsmissionen.se

