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Verksamheten Göteborgs Räddningsmission är en 
ideell förening på kristen grund. 25 församlingar i 
Göteborgsområdet är 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 kristet sociala organisationer, skapa intresse och 
förutsättningar för ett ökat socialt-¬diakonalt engagemang 
för särskilt utsatta människor och människor i utsatta 
situationer. Organisationen skall ägna uppmärksamhet åt 
och motverka förhållanden i samhället vilka leder till och 
förvärrar mänsklig utsatthet.   

RÄDDNINGSMISSIONEN SKALL VERKA FÖR  
SITT ÄNDAMÅL GENOM:  
• Diakonal mobilisering   
• Diakonal handling   
• Diakonal opinionsbildning  
Räddningsmissionen är medlem i Famna 
(riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstintresse), 
i FRII (frivilligorganisationernas insamlingsråd) samt 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 samt 
medlem i organisationen Children of Prisoners Europé 
(COPE).   

ORGANISATIONEN HAR UNDER 2017 
FULLFÖLJT SITT ÄNDAMÅL OCH 
UPPDRAG BLAND ANNAT GENOM ATT:  
 

·  erbjuda människor i utsatta livssituationer mat, värme, 
kläder, samtal samt länkning vidare  

·  erbjuda boende för personer i hemlöshet, med 
missbruksproblem och/ eller psykisk ohälsa samt för 
ensamkommande barn och unga  

·  arbeta med integration och flyktingfrågor för att motverka 
segregation och isolering   

·  med akuta och långsiktiga insatser erbjuda en trygg plats 
för barn och unga  

·  med meningsfulla sysselsättningsplatser och 
professionell handledning erbjuda långtidsarbetslösa en 
väg till gemenskap och delaktighet  

·  driva opinion i diakonala frågor  

·  mobilisera församlingar och andra aktörer till socialt 
arbete och social förändring  

·  samverka aktivt med huvudmän och andra församlingar 
kring diakonalt arbete till exemepel har vi i samverkan 
med Betlehemskyrkan och Matteuskyrkan arrangerat 
soppmässor  på veckobasis. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET  

STYRELSENS FÖRVALTNING 

Styrelsen har mötts sju gånger för ordinarie 
sammanträden. Ett av dessa var ett förlängt strategimöte. 
Deltagandet på de ordinarie styrelsemötena har varit i snitt 
73%. Utöver de ordinarie styrelsemötena har genomförts 
ett extrainsatt telefonmöte och ett konstituerande 
styrelsemöte.  

AVSLUT AV BOENDEVERKSAMHETER FÖR 
ENSAMKOMMANDE  
De boendeverksamheter för ensamkommande vi på kort 
tid startade under 2015 och 2016 började fasas ut och 
avslutas redan 2017. Anledningen var att många ungdomar 
fyllde 18 år eller blev uppskrivna i ålder och därmed 
flyttade till Migrationsverkets anläggningsboenden. 
På grund av det minskade behovet av platser och de 
lägre ersättningsnivåerna från Migrationsverket ville 
kommunerna avsluta boendena med oss tidigare än 
vad IOP-avtalen fastslog. Året präglades därför av svåra 
avtalsdiskussioner med Göteborgs stad, Uddevalla 
kommun och Öckerö kommun – de tre kommuner som vi 
ingått IOP-avtal med kring boende för ensamkommande.    

 
Vallersgården i Frillesås – avslut och försäljning  
i början av året uppmärksammades att en av våra 
fastigheter i Frillesås HVB-boendet Vallersgården drabbats 
av mögel. Tyvärr visade det sig att en stängning var 
nödvändning och ungdomarna bereddes plats på våra 
övriga boenden. Även om ungdomarna togs emot av öppna 
armar i våra andra boenden fick stängningen negativa 
konsekvenser för såväl personal som Räddningsmissionen i 
helhet, t.ex. avslutade anställningar och minskade intäkter.  

Vi köpte Vallersgården i början av 2016 av Frillesås 
ekumeniska församling för 15 mkr. Med anledningen av den 
stängda verksamheten sålde vi hela fastigheten 
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sommaren 2017 till ett byggbolag som planerar att bygga 
bostäder på området. Köpeskillingen blev 11 miljoner vid 
tillträde och ytterligare max 2 miljoner när den nya ägaren 
fått detaljplanen för området beviljad. Anledningen till att 
priset var lägre än när vi köpte beror på att området när vi 
köpte var närmare en detaljplan. 

Avslut Björköbo och LIllgården  
Vi stängde Björköbo i oktober månad, stängde Lillgården 
i Ljungskile i september och ställde om Björlandabo till 
boende för hemlösa barnfamiljer i oktober. 

Sammanfattning boende för ensamkommande  
I början av året 2017 hade vi sju boenden för 
ensamkommande i drift. Vid årets slut återstod fyra: 
Kamratgården i Ljungskile, Björlandabo, Vasavåningen och 
Lisagården.  

Stängningarna av HVB-boendena för ensamkommande 
drabbade organisationen hårt eftersom många 
medarbetare var tvungna att sägas upp. Förändringarna 
påverkade inte bara de enskilda boendena utan också 
gemensamma administrativa funktioner.  
 
FADDERARBETET  
2017 har fadderverksamheten för ensamkommande 
ungdomar fortsatt att växa, både i antal fadderrelationer 
och geografiskt. I augusti startade vi ett samarbete med 
Mölndals kommun genom medel från Länsstyrelsen. På 
grund av att många ungdomar har fått flytta från sina 
HVB-boenden så har flera faddrar öppnat upp sina hem 
så att ungdomarna har fått bo där. Faddrarna har ibland 
varit den enda kontakten som de har haft kvar. Under året 
har 75 nya relationer startat i Göteborg, 8 i Mölndal och 
22 i Uddevalla. Vid årets slut hade vi totalt 202 pågående 
fadderrelationer.  
 

FAMILJEHEMSVERKSAMHETEN  
Vår konsulentstödda familjehemsverksamhet har under 
året breddat sin målgrupp till att, utöver placeringar 
av ensamkommande barn, göra sin första traditionella 
familjehemsplacering. Vår verksamhet har blivit mer 

känd vilket har inneburit flera intresserade familjer och 
placeringar från fler kommuner. I slutet av året hade vi 10 
betalda placeringar.  
 
NYA HUVUDMÄN  
Vi har välkomnat två nya huvudmän: Nimbuskyrkan på 
Öckerö och Connect Church (idag Hillsong Göteborg).  
 
NYA AVTAL FÖR PSYKIATRIBOENDE  
Vi vann nya upphandlade avtal för Styrmansgatan och 
Bellmansgatan, två av våra psykiatriboenden. Avtalen 
sträcker sig till 2021-12-31.  

 

MÅNGA GÄSTER PÅ CAFÈET  
På caféet för hemlösa och utsatta på Vasagatan har vi haft 
fortsatt många gäster under hela året. I snitt kommer ca 
140 gäster varje dag för frukost och en stunds gemenskap. 
Våra diakoner och andra anställda finns tillgängliga för 
samtal och bön och länkar vidare till andra insatser. På 
torsdagar har vi numera ett fast inslag vi kallar ”Andrum” 
då vi bjuder in gäster utifrån att spela musik eller hålla i en 
betraktelse. Inslaget har varit mycket uppskattat.    
 
ÖPPEN FÖRSKOLA OMVANDLADES TILL 
FAMILJECENTER  
Vi avslutade den befintliga öppna förskolan för barn till 
utsatta EU-medborgare i Matteuskyrkan. Istället gick 
verksamheten in i ett nytt familjecenter i 
Betlehemskyrkans lokaler som finansieras via ett IOP-avtal 
med Social resursförvaltning. Den nya verksamheten 
vänder sig till familjer som inte har rätt till stöd enligt 
socialtjänstlagen, exempelvis utsatta EU-medborgare eller 
papperslösa.  Verksamheten har ett särskilt barnperspektiv. 
 
BASHJÄLPEN  
I samverkan med Betlehemskyrkan startade vi under 
hösten Bashjälpen i kyrkans lokaler tre förmiddagar i 
veckan. Bashjälpen vänder sig till personer som inte har 
rätt till stöd enligt socialtjänstlagen och erbjuder 
vägledning, en enkel frukost och tillgång till tvätt och 
dusch.  

INSAMLING STIFTELSER  
Medel från stiftelser och fonder har ökat stadigt från år till 
år. År 2012 samlade vi in 2,2 mkr från stiftelser, år 2017 
passerade vi 7 mkr.   
 
NYTT VOLONTÄRREKORD  
Vi har förmodligen aldrig tidigare haft så många volontärer 
i våra verksamheter som året 2017. Minst 600 personer har 
under året gjort frivilliga insatser för oss.     
 
STATION NORD  
Vi startade boendet ”Station nord” i januari. Boendet 
vänder sig i första hand till utsatta EU-medborgare, men 
även andra som är utanför välfärdssystemen och saknar 
någonstans att sova för natten. Boendet är helt finansierat 
av Social resursförvaltning, Göteborgs stad.   
 
BOENDET RUTH  
Vi startade i samverkan med en annan frivilligorganisation 
boendet Ruth, ett skyddat boende för kvinnor i 
prostitution/människohandel. Boendet är finansierat av 
Kennedystiftelsen.   
 
TANGO FÖR DEN FATTIGE  
Eva Erlandsson, diakon och verksamhetsansvarig för 
Gatukyrkan och Ulf Bornstein, dragspelare, genomförde 
föreställningen Tango för den fattige i ett tjugotal kyrkor 
under året. Föreställningen varvar tangohistoria med 
berättelser om hur det är att vara diakon i Göteborgs 
Räddningsmission.   
 

 

FISKEBÄCKSLOPPET   
Återigen ett helt fantastiskt Fiskebäckslopp arrangerat av 
Fiskebäcks missionskyrka och Fiskebäckskyrkan, två av 
våra huvudmän. I år gick 340000 kronor av löparavgifterna 
oavkortat till vårt arbete med Solrosen och den nya 
familjecentralen.  
 

NATTÖPPEN KYRKA  
Med bara någon veckas varsel startade vi vintern 2016-
2017 ”Nattöppen kyrka” i samverkan med fyra församlingar: 
Vasakyrkan, Betlehemskyrkan, Buråskyrkan och 
Masthuggskyrkan och med finansiering från Social 
resursförvaltning. Kyrkorna var öppna kalla nätter under 
hela vintern för människor som saknade tak över huvudet. 
Verksamheten bemannades med både anställda och 
volontärer.   
 
AVSLUT ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING   
Under senaste åren har Räddningsmissionen varit en stor 
anordnare för sysselsättningsplatser riktade mot 
arbetssökande inom Arbetsförmedlingens jobb- och 
utvecklingsgaranti. På grund av att regeringen beslutat att 
avsluta ”Fas 3” sjönk antalet placeringar från 
Arbetsförmedlingen under året och vi var tvungna att 
avsluta det befintliga verksamhetsområdet. Viss 
arbetsträning finns dock kvar i några av våra verksamheter. 
 

 

 
NYA RUTINER HOS KRIMINALVÅRDEN  
Vår verksamhet Solrosen har under många år arbetat för 
att få Kriminalvården att ha ett barnperspektiv i sitt 
myndighetsutövande. Under året har Kriminalvården 
färdigställt en handbok med riktlinjer för hur verket skall 
arbeta med att lyfta fram barnens bästa. I detta arbete har 
man tagit hjälp av oss och samtalat om hur handboken ska 
kunna implementeras i verksamheten. Att Solrosens 
enträgna arbete för att få Kriminalvården att bli bättre på 
att möta barnen nu äntligen bär frukt är en viktig seger för 
många barn som har sin förälder i fängelse.    
 
KONFERENSEN HANDELSVARA MÄNNISKA  
I mars arrangerade vi en tvådagarskonferens om 
människohandel och prostitution tillsammans med 
Reningsborg. Första dagen för ett 60-tal gymnasieelever 
och den andra för ett 100-tal yrkesutövande. I år 
medverkade bland andra Maria Ahlin från organisationen 
Freethem i en föreläsning om kopplingarna mellan 
pornografi, prostitution och misshandel.  
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FOLK I ARBETE  
Vi slöt under året ett IOP-avtal, ”Folk i arbete”, med 
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. 
Arbetet går ut på att få olika företagare i församlingar att 
öppna upp sina företag för personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, exempelvis nyanlända flyktingar. 
Projektet bedrivs i samverkan med Pingstkyrkan i Frölunda, 
Smyrnakyrkan och Saronkyrkan.  

 

E-SKOLAN – DIGITAL UTBILDNING FÖR MOBILA BARN I 
EN GLOBAL VÄRLD  
Vi blev beviljade medel från Stenbecksfondens Reach for 
Change att starta upp ett arbete för att med hjälp av 
digital teknik tillgängliggöra den rumänska läroplanen för 
romska barn från Rumänien som tillfälligt befinner sig i 
Sverige. Under slutet av året anställde vi en projektledare 
som ska skapa en brygga mellan det rumänska 
skolväsendet och de romska barn som vistas i Sverige.   
 
COMMUNITYSKOLA / LÄXHJÄLP I SJUMILASKOLAN  
På årsstämman 2017 fattade årsstämman beslut om högre 
närvaro i socio-ekonomiskt utsatta stadsdelar i Göteborg. 
Framöver drömmer vi om att samordna och ansvara för 
Communityskolor där man aktivt verkar för att göra skolor 
till levande samlingspunkter centralt i stadsdelar.  

 Som en del i denna riktning startade vi under året läxhjälp 
i Sjumilaskolan i Biskopsgården via stadsdelens satsning 
”Skola i centrum”. Varje vecka kom ett 20-tal barn från 
mellanstadiet för att få hjälp med sina studier av våra 
anställda och volontärer.   
 
MATBANK   
Vi har under 2017 utvecklat våra relationer till stora 
livsmedelsaktörer i Göteborgsområdet, som skänker 
matsvinn och livsmedel till vår matbank som finns i vårt 
lager i Mölndal. Matbanken servar våra egna verksamheter 
med varor, och skänker även vidare till kyrkor och 
organisationer som arbetar med utsatta människor. I 
denna verksamhet har många hemlösa och missbrukare 
funnits med i arbetsgemenskapen. Flera av dessa har fått 

sina liv förvandlade från droger och fått hjälp med både 
lägenhet och sysselsättning.   
 

 

HJÄRTERUM  
Under hösten kunde vårt projekt Hjärterum gå in i en ny fas 
då vi påbörjade ett samarbete med Boplats och 
Fastighetskontoret.  Projektet, som är finansierat av 
Länsstyrelsen, går ut på att bli en alternativ 
bostadsförmedling och matcha ihop privatpersoners 
lediga rum, källare eller stugor med nyanlända i behov av 
bostad.  
 
BRUKARSTYRD DEMONSTRATION  
På världsfattigdomens dag i oktober var vi med när 
hemlösa själva organiserade en demonstration för att 
synliggöra hemlösas förvärrade situation i samhället. 
Arrangör för demonstrationen var Räddningsmissionens 
projekt ”Rättvis teater”.  
 
HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR  
Göteborgs Räddningsmission är knutna till kollektivavtalet 
Vård och Omsorg som är undertecknat av 
Arbetsgivaralliansen och ett antal fackförbund. Under 2017 
har vi tyvärr behövt göra neddragningar i personalen. 
Genom kollektivavtalet har vi kunnat erbjuda våra 
uppsagda medarbetare omställningsstöd från 
Trygghetsrådet TRS. Medarbetarna har även haft tillgång 
till det psykosociala samtalsstödet SOS international.    

Under den senaste medarbetarundersökningen fick 
vi ett NMI-resultat (Nöjd medarbetar-index) på 4,29 
av 5. Resultatet tydde på ett organisationsklimat med 
hög grad av trivsel, samarbete och hjälpsamhet mellan 
medarbetarna samt en hög grad av vi-känsla inom den 
egna verksamheten.  

Personalen har tillgång till friskvårdsbidrag och SOS 
international, och i samverkan med föreningen St Lukas 
erbjuder vi även chefsstöd och handledning. Trots 
neddragningar har den totala sjukfrånvarosiffran minskat 
från 5,7% (2016) till 4,9% (2017)   

Miljömässig hållbarhet  
Göteborgs Räddningsmission arbetar aktivt med 
att minska matsvinn. Genom samverkansavtal med 
stora grossister tar vi hand om matsvinn i vår Matbank 
som servar organisationer i behov förutom våra egna 
verksamheter. Under 2017 utvecklades arbetet med 
matsvinn, t.ex. inom vår vår cateringverksamhet. Vår 
logistikavdelning arbetar hårt med att samordna 
transporter. Vi strävar också efter att välja miljömässigt 
hållbara alternativ vid inköp och att prioritera resande som 
inte orsakar hög miljöbelastning.   
 
Social hållbarhet  
Göteborgs Räddningsmission har arbetat för social 
hållbarhet i drygt 60 år. På egen hand, eller tillsammans 
med våra samverkanspartners, utvecklar vi innovativa 
modeller för ett mer resilient samhälle. 2017 fick vi 
rådgivning och god respons av GU Ventures på flera av 
våra idéer.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG  
De första månaderna innebar att vi stängde de sista HVB-
boendena för ensamkommande. Vasavåningen avslutades 
i februari och Kamratgården och Lisagården i mars. 
Stängningarna ledde till nya varsel och avslut av personal 
som drabbade organisationen hårt. 

Styrelsen fattade beslut i januari 2018 om att inleda 
en försäljning av Björlanda. Under de år då vi har 
drivit verksamhet på Björlanda har vi haft svårt att få 
verksamheterna där ute att bära sig ekonomiskt.  

RESULTAT OCH STÄLLNING 

Vår omsättning minskade 2017 med ca 16 mkr. Den 
största orsaken till den minskade omsättningen är att vi 
tidigare än beräknat tvingades avsluta våra boenden för 
ensamkommande ungdomar.  

Resultatet blev negativt för året 2017 med ett minus 
på 2,6 mkr. Den snabba avvecklingen av lokaler är den 
viktigaste enskilda faktorn. Enbart Vallersgårdens avyttring 
resulterade i en bokföringsmässig förlust på 4,5 mkr. 
Vår likviditet har varit kraftigt ansträngd under året på 
grund av stängningarna av boenden utan nya intäkter som 
ersatte dessa.  

Den minskade omsättningen att fakturera varje månad 
medförde kraftiga svängningar i kassaflödet för ut- 
och inbetalningar. Därför har organisationen haft s k 
fakturabelåning på sin reskontra med upp till 6 mkr för att 
klara dessa pendlingar under en månad.  

På grund av att vi inte investerat alls lika kraftigt under 
året samt avyttringen av Vallersgården som medförde 

mindre amorteringar, så slutar dock vårt kassaflöde med en 
positiv ökning på 5,8 mkr. Styrelsen fortsätter att prioritera 
kassaflödet under 2018 som nu ser mycket stabilare ut 
igen. 

Vårt Arvsfondsprojekt inom hemlöshet: ”Rättvis Teater” 
samt Europeiska Socialfonden/FEAD: ”Po Drom”, kring 
arbete med utsatta EU-medborgare, har varit igång under 
hela året, vilket medför att bidragsintäkterna varit större 
under 2017 jämfört med 2016. Bara dessa två projekt hade 
en total omsättning under året på 4,8 mkr. 
Även detta år slår vår insamling nytt rekord med att 
sammanlagt erhålla 17 mkr inklusive de stiftelser som väljer 
att utföra sociala insatser tillsammans med oss. Detta året 
var det stiftelser och fonder som gav bäst utveckling med 
en insamling på 7,2 mkr (2016 5,1 mkr). 

Vi har under året blivit beviljade medel till 
Communityskolan, stöd till skolor i socio-ekonomiskt 
utsatta områden, från offentliga aktörer, gåvogivare och 
enskilda stiftelser på cirka 1,7 mkr. 
 
PLACERINGSPOLICY 
Vi har en upprättad placeringspolicy utifrån FRII:s riktlinjer. 
 
FRAMTIDA UTVECKLING 
På årsstämman i april 2017 fattades beslut om en mål- 
och verksamhetsplan för 2017-2018. Tre prioriterade mål 
angavs: 
1. Genom samverkan med församlingar fördjupa och 
utvidga det diakonala uppdraget 
2. Utveckla den interna organisationskulturen 
3. Utveckla kvaliteten inom särskilt prioriterade områden 
 
Ett av delmålen i mål- och verksamhetsplanen var att i 
samverkan med församlingar öka vår närvaro i Göteborgs 
mest socio-ekonomiskt utsatta områden utifrån ett 
communitybaserat arbetssätt. Detta är ett av våra stora 
utvecklingsområden just nu. 

Utvecklingen av hantering av matsvinn från stora 
leverantörer kommer fortsätta. Under 2018 planerar vi 
att starta en matbutik som gör det möjligt för människor 
som lever i ekonomisk utsatthet att kunna handla mat 
från Matbanken till ett reducerat pris. Styrelsen har gett 
organisationen i uppdrag att arbeta fram finansiering och 
lokal för detta.  

Föreningens säte: Göteborg 
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)

Till stämmans förfogande står

Balanserad vinst 12 611 676

Årets Resultat - 2 595 107

10 016 569

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 10 016 569

Resultaträkning (belopp i kkr)

RÖRELSENS INTÄKTER M.M. NOT 2017-12-31 2016-12-31

Insamlade medel 2 16 467 15 720

Bidrag 2 17 847 16 184

Vårdersättning/Hyresintäkter 81 277 99 332

Övriga intäkter 4 5 384 5 416

Summa 120 975 136 652

RÖRELSENS KOSTNADER 3

Verksamhet 8 135 9 722

Personalkostnader 6 83 506 88 495

Lokalkostnader 13 777 18 502

Avskrivningar 5 640 4 728

Övriga kostnader 5,7 11 821 10 077

Summa 122 879 131 524

Rörelseresultat -1 904 5 128

EGET KAPITAL Ändamålsbestämda 
medel

Balanserat kapital Årets resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 1 010 7973 4 639 13 622

Vinstdisposition 4639 -4639 0

Utnyttjande 0

Årets resultat -2 595 - 2595

Utgående balans 1 010 12 612 - 2595 11 027

Föreningen Göteborgs Räddningsmission, Org. nr 857202-5974

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

RESULTAT OCH STÄLLNING (i kkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 120 975 136 652 77 283 56 712 53 765

Resultat efter finansiella poster -2 595 4 639 3 799 1 808 -307

Balansomslutning 51 488 69 930 49 687 23 976 19 393

Soliditet 21% 19% 18% 22% 17%

Kassalikviditet 115% 84% 91% 104% 83%

Årsredovisning 2017

2017-12-31 2012-12-31

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 0 4

Finansiella kostnader 691 493

Resultat efter finansiella poster -2 595 4639

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -2 595 4 639

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 0 0

Reservering av ändmålsbestämda medel som inte utnyttjats under året 0 0

Resultat efter fördelning -2 595 4 639
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TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT
2017-01-01-

2017-12-31
2016-01-01
2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader & mark 8 23 211 39 696

Nedlagda utgifter på annans fastighet 9 1 362 5 416

Inventarier 10 1 653 2 058

Summa anläggningstillgångar 26 226 47 170

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 485 10 269

Övriga fordringar 15 351 6 491

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 4 406 3 983

17 242 20 743

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 14 228 43

Kassa och bank 7 792 1 974

Summa omsättningstillgångar 25 262 22 760

SUMMA TILLGÅNGAR 51 488 69 930

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL NOT
2017-01-01-

2017-12-31
2016-01-01
2016-12-31

Fonderat kapital

Balanserat resultat 12 612 7 973

Årets resultat -2 595 4 639

10 017 12 612

Reserverade medel

Ändamålsbestämda medel 1 010 1 010

1 010 1 010

Summa eget kapital 11 027 13 622

LÅNGFRISTIGA SKULDER NOT 2017-12-31 2016-12-31

Skulder till Kreditinstitutet 13,17 15 099 23 103

Övriga långfristiga skulder 1 324 1 123

Summa långfristiga skulder 16 423 24 226

KORTFRISTIGA SKULDER NOT 2017-12-311 2016-12-31

Leverantörsskulder 1 928 3 764

Skatteskuld 912 554

Skulder till Kreditinstitut 17 2 004 5 004

Övriga skulder 16 4 421 12 072

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 12 14 773 10 688

Summa kortfristiga skulder 24 038 32 082

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 488 69 930

Balansräkning (belopp i kkr) Balansräkning (belopp i kkr)
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2017-12-31 2016-12-31

Rörelseresultat -1 904 5 128

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 5 640 4 728

Övriga poster som påverkar kassaflödet

Finansiella intäkter 0 4

Finansiella kostnader -691 -493

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 3 045 9 367

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR  
AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager 0 47

Förändring av kundfordringar -2 216 -1 298

Förändring av kortfristiga fordringar 5 532 -6 881

Förändring av leverantörsskulder -1 836 -428

Förändring av kortfristiga skulder -6 208 8 272

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 683 9 079

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring byggnad mark 14 303 -12 392

Nedlagda utgifter på annans fastigheter 1 681 0

Förändring inventarier -680 -4 644

Kassaflöde från investeringsverksamheten 15 304 -17 036

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån - 7 803 7 760

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 803 7 760

Årets kassaflöde 5 818 -197

Likvida medel vid årets början 1 974 2 171

Likvida medel vid årets slut 7 792 1 974

NOT 1
 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för 
årsredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

RESULTATRÄKNINGEN   

INTÄKTSREDOVISNING
Med intäkt menast 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, FRII).  

OFFENTLIGA BIDRAG
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.  
    
DEFINITION NYCKELTAL UNDER ”RESULTAT OCH STÄLLNING”
Kassalikviditet är beräknat på balansräkningens omsättningstillgångar dividerat 
med kortfristiga skulder. Soliditet är beräknat på eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen. 

LEASING
Leasetagare, Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden. 

     
BALANSRÄKNINGEN   
 
Tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.     

MATERIELA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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: 

      

 
FODRINGAR
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.   
 

BYGGNADER ANTAL ÅR:  
7-50

Avskrivningar enligt plan per år har 
gjorts enligt följande

Immateriella anläggningstillgångar, 
insamlingssystem

33%

Fordon 33%

Inventarier 33%

Fastighet - byggnadsvärde 2-14%

Investeringar i annans fastighet Verksamhetsanpassad efter avtal

NOT 2 INSAMLADE MEDEL

Insamlade medel fördelar sig enligt följande: 2017 2016

Allmänheten 5 644 6 834

Företag 4 133 4 287

Externa stiftelser och fonder 6 690 4 599

Summa 16 467 15 720

Externa bidrag fördelar sig enligt följande: 2017 2016

Kommun 4 525 4 476

Länsarbetsnämnd 1 018 2 237

Merkostnadsersättningar (Fas 3) 1 815 3 830

Övriga Externa såsom EU, Arvsfonden, Tillväxtverket 10 489 5 641

Summa 17 847 16 184

NOT 3 VERKSAMHETSOMRÅDENS KOSTNADER

Verksamhetens kostnader omfattar ändamåls-, avtals-, insamlings- och 
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  
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. 

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.     

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-, avtals- eller 
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.

Kassaflödesanalys

Noter
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INSAMLINGSKOSTNADER

Verksamhetskostnader 1 349 801

Personalkostnader 2 831 2 969

Övriga kostnader 629 908

Avskrivningar 94 74

Summa 4 903 4 752

ADMINISTRATIONSKOSTNADER (OH) 

Verksamhetskostnader 592 738

Personalkostnader 10 019 10 512

Lokalkostnader 1 682 1 429

Övriga kostnader 2 355 3 659

Avskrivningar 506 450

Summa 15 154 16 788

ÄNDAMÅLSKOSTNADER HEMLÖSHET &  
SOCIAL EXKLUDERING      2017

          
2016  

Centrala arbetet 371 646

Café Vasagatan & uppsökande verksamhet/
fältarbete

3 165 4 831

Övernattningen 35:an 3 925 3 579

Naturagåvor/Transport 1 746 898

Arvsfondsprojekt Rättvis teater 1 502 1 340

Summa 10 709 11 474

 ÄNDAMÅLSKOSTNADER  
UTSATTA EU-MEDBORGARE

Öppna Förskolan/Romer/Husvagnar 2 176 2 646

Station Nord/Nattöppen kyrka 2 147 0

FEAD - ESF-Projekt 3 326 2 067

Summa 7 649 4 713

ÄNDAMÅLSKOSTNADER BARN & FAMILJ

Centrala arbetet 631 780

Solrosen 3 334 3 536

Svängdörren 284 303

Bergsjön/Karibu 236 260

Summa 4 485 4 879

ÄNDAMÅLSKOSTNADER UTSATTA KVINNOR/ 
AGORA/INTEGRATION

Agora/Utsatta Kvinnor/öppet hus 2681 1 596

Framtidsspår 566 696

Summa 3 247 2 292

NOT 4 ÖVRIGA INTÄKTER      2017         2016

Second Hand 421 640

Utförda tjänster 3 568 3 070

Övrigt 828 1 706

Intäkter avyttring Materiella anläggningstillgångar 567 0

Summa 5 384 5 416

NOT 5 ÖVRIGA KOSTNADER      2017         2016

Förbrukningsinventarier/material 1 161 2 660

Kontor 1 945 2 077

Transport 2 457 3 349

Köp tjänst 640 593

Förlust avyttring Fastighet 4 534

Övrigt 1 084 1 398

Summa 11 821 10 077
AVTALSKOSTNADER 

EKB - Boende för Ensamkommande 50 182 60 187

Boendeteamet 4 015 3 808

Styrmansgatan 6 693 6 758

Bellmansgatan 4 936 4 922

Arbete & Sysselsättning 3 310 6 784

Familje-/fadderverksamheten 5 901 3 304

Hjärterum 505 0

FIA 142 0

NAV-Pastorer 1 046 863

Summa 76 730 86 626

Sociala kostnader

Pensionskostnader för övriga anställda 4 087 3 706

Pensionskostnader för Direktor 121 106

Sociala avgifter enligt lag och avtal 19 493 20 503

Summa 23 701 24 315

Könsfördelning styrelse

Kvinnor 3 3

Män 4 4

Summa 7 7

Avtal om avgångsvederlag    
  
Göteborgs Räddningsmission har träffat avtal med Direktorn om en 
uppsägningstid utan arbetsplikt på 12 månader vid uppsägning från 
arbetsgivarens sida.    
 

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 41 858 27 909

Årets Införskaffning 1 232 13 949

Utrangering Försäljning -15 915 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 175 41 858

Ingående avskrivningar enligt plan - 2 162 -795

Årets avskrivningar enligt plan -2 183 - 1 367

Återföring avskrivningar utrangering försäljning 381 -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 964 -2 162

Utgående planenligt restvärde 23 211 39 696

NOT 10 INVENTARIER 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 7 523 6 122

Utrangering Försäljning -89

Årets inköp 679 1 490

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 202 7 523

Ingående avskrivningar enligt plan -5 464 -4 405

Återföring avskrivning vid försäljning 46

Årets avskrivningar enligt plan -1 085 -1 106

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -6 549 -5 465

Utgående planenligt restvärde 1 653 2 058

NOT 7 LEASING 2017 2016

Organisationen leasar framför allt kontorslokaler samt 
bilar som sammantaget är av betydande belopp.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till:  
   

11 614 10 854

NOT 6 PERSONAL 2017 2016

Medelantalet anställda*

Kvinnor 82 98

Män 68 54

Summa 150 152

* Antalet är här baserat på mängden tillsvidare- och visstidsanställa under året. 
Till detta tillkommer ett stort antal vikarier och volontärer. Totalt skickades 324 
kontrolluppgifter in för 2017 Dessutom har uppskattningvis 502 volontärer/
frivilligarbetare arbetat inom Räddningsmissionen under det gångna året. Värdet 
av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  
  

Löner och andra ersättningar

Styrelse - -

Direktor (Föräldraledig under  
viss tid 2015)

699 693

Övriga anställda 57 299 61 006

Summa 57 998 61 699
NOT 9 NEDLAGDA UTGIFTER FÖR ANNANS FASTIGHET    2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 9 098 5 901

Utrangering försäljning   - 3 675

Årets inköp  0 3 197 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 423 9 098

Ingående avskrivningar enligt plan     -3 683 - 1 427

Återföring avskrivning vid försäljning  1 995

Årets avskrivningar enligt plan -2 373 -2 256

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan   -4 061 -3 683

Utgående planeligt restvärde     1 362 5 415
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NOT 15 ÖVRIGA FORDRINGAR 2017 2016

Inkommande medel bank 183 6 174

Lönebidrag 142 290

Övrigt 26 27

Summa 351 6 491

NOT 16 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2017 2016

Personalens källskatt 1 092 1 381

Sociala Avgifter, Löneskatt 1 274 1 640

Fakturabelåning bank 1 806 6 000

Villkorat Köpeavtal Fastighetsförvärv 0 3 000

Övrigt 249 51

Summa 4 421 12 072

NOT 17 STÄLLDA SÄKERHETER 2017 2016

Företagsinteckningar 1 500 1 500

Fastighetsinteckningar Björlanda 1:61 8 026 4 256

Fastighetsinteckningar Brämaregården 50:17 3 400 3 400

Fastighetsinteckningar Sintorp 4:71,26 0 15 000

Belånade Kundfordringar till Bank 10 192 9 452

Summa 23 118 33 608

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

    2017 2016

Förskottsbetalda hyror och andra bidrag     2 315 2 101

Förskottsbetalda intäkter från stiftelser, kommun etc    7 876 3 724

Övriga upplupna kostnader 1 225 708

Upplupen lön och semester inkl sociala avgifter 3 357 4 155

Summa 14 773 10 688

NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2017 2016

Fastighetsskulder 15 099 23 103

Billån Volkswagen Finans 1 139 1 123

Klientmedel 185 0

Summa 16 423 24 226

Av ovanstående skulder förfaller 7 643 tkr till betalning 5 år efter balansdagen.

NOT 14 ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2017 2016

VPC-konto SE Banken & Swedbank 21 21

Klientmedel Stiftelse 185

Övr värdepapper 22 22

Summa 228 43

NOT 18 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRSSKIFTET

De första månaderna innebar att vi stängde de sista HVB-boendena för 
ensamkommande. Vasavåningen avslutades i februari och Kamratgården och 
Lisagården i mars. Stängningarna ledde till nya varsel och avslut av personal som 
drabbade organisationen hårt. 

Styrelsen fattade beslut i januari 2018 om att inleda en försäljning av Björlanda. 
Under de år då vi har drivit verksamhet på Björlanda har vi haft svårt att få 
verksamheterna där ute att bära sig ekonomiskt.  
 

NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2017 2016

Förutbetald hyra 1 295 1 697

Upplupna Intäkter 1 951 1 757

Övriga förutbetalda kostnader 1 160 529

Summa 4 406 3 983

       
Göteborg 18-03-23    
Styrelsen för föreningen Göteborgs Räddningsmission      
 
       
            
Joakim Hagerius, Ordförande                 Britt-Marie Ekman-Joelsson               Jan Edshage   
  

Agneta Wallenstam                          Tomas Brunegård                  Mikael Kylberg 
 
       
       
       
           
Sabine Söndergaard       
       

TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I  
FÖRENINGEN GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
ORG.NR. 857202-5974

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen 
Göteborgs Räddningsmission för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 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 ”Den auktoriserade revisorns ansvar” samt 
”Den förtroendevald revisorns ansvar”. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen 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. 

STYRELSENS ANSVAR 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

DEN AUKTORISERADE REVISORNS ANSVAR 
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

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

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

•  skaffar 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.

•  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. 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 tvive! om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
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inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

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 betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 
 
UTTALANDEN 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Göteborgs 
Räddningsrnission för år 2017 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 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 
föreningen enligt god revisorssed i S verige . 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 våra uttalanden .

STYRELSENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, 
och det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt 
stadgarna. 
 
REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvars frihet , 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 . 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med stadgarna. 

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 , eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med 
stadgarna.
 
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 och 
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
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, 
beslutsunde rlag , vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvar sfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-03-29     
      
      
      
Björn Ellison     Lars-Eric Andersson 

Auktoriserad revisor      
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