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Styrelsen ftir Fcireningen Omsorgsjul-Heml<isa

f[r

hZimed avge Arsredovisning for riikenskapsiret 201 8

Ftirvaltnin gsberiittelse
Arsredovisningen iir uppriittad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Milet med ltireningens verksamhet

ar att hjalpa de semst lottade i Norrkoping.

F<ireningen har sitt sete i Norrk<iping.

Viisentliga hiindelser under riikenskapsiret
Fdreningen har under 2018 i likhet med tidigare 6r erhillit intZikter frin penninginsamlingar samt
och bidrag frin iiiretag och organisationer i form av klZider, ftirpliignad, resor etc, ftr vilka eft
marknadsviirde beriiknats. Givor och bidrag har anviints till aktiviteter lor de utsatta.

givor

Under verksamhetsiret har fiireningen anordnat bussutflykt till Kolmardens Djurpark ltir sextonde
gingen med cirka 125 luxna deltagare och 40 barn. I enlighet med tidigare ar har iivenjulfest anordnats
under 2018. Antalet anmiilda till 2018 irsjulfest uppgick till cirka 200 personer. Lokal media
rapporterade frefl j ulfesten.

iret i rad anordnades "De hemldsas dag" den
fiireningen besdkama pi lunch pi RIA.
Fdr elfte

19 oktober och

i samband med detta bjtid

Ett flertal andra aktiviteter har genomftirts under 2018 sisom bangolf, gocart, bowling och fotboll.
Under iret har foreningen stiillt upp med strid {br enskilda personer i kontakter med myndigheter och i
nigot fall med ekonomiskt st<jd.
Fortkipande har uppsdkande verksamhet bedrivits och mAlgruppen har i huvudsak varit besrikare vid RIA
och dagverksamheten vid Kamratst<jdet. Vi har under aret even haft kontakt med RFHL och deras
verksamhet QuinnoQulan.

Mediebevakningen har under &ret varit fortsatt bra och media har uppmiirksammat 6reningens
aktiviteter, framftr allt djurparksbesdket ochjulfesten. Medial uppmiirksamhet lor de utsatta gruppema
iir viktig ftr opinionen men det ar ockse en Itirutsattning lor att fi)reningen ska fi sponsorer.

Resultat och ste[ning
Betriiffande ltireningens redovisade resultat ltjr riikenskapsiret och stiillningen 2018-12-31
hiinvisas

till

nedanstiende resultat- och balansriikning jiimte tillhOrande noter.

Arets resultat uppgir

till

-46 375 kr och ijveriiires

till

balanserat kapital.
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Fiiriindring av eget kapital
Belopp vid irets inging
Arets resultat
Belopp vid irets utging

Balanserat
kapital

Summa

3tt

3r r 532
-46 315
265 157

532

-46 375

265157

kapital
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Resultatriikning

Not

Verksamhetens intf,kter
Medlemsavgifter

Givor

2

Summa verksamhetens intekter

Verksamhetens kostnader
Andamilskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat

2017 -01-01

-20t 8- l2-31

-2017 -12-31

4 000
90 050
94 050

92 350

-ll2

389

4175
96 525

-85 I 14
-26 256

-28 036
-140 425

-lll370

-46 375

-14 845

frin

finansiella poster
Riintekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat fr6n linasiella poster
Resultat

2018-01-01

-l

0
0

430
-1 430

Resultat efter finansiella poster

-,16 375

-16 27s

Arets resultat

-16 375

-16 276

d{P

a

F0reningen Omsorgsjul-Heml6sa
Org.nr 825004-023 8

4 (6)

Not

201tt-12-31

2017-12-31

Summa omsittningstillgingar

265 157
265 157

31't 532
311 s32

SUMMA TILLGANGAR

26s 157

311 s32

3tt

Balansriikning
TILLGANGAR
Omsiittningstillgi

n

ga

r

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
f,get kapital
Balanserat kapital
Arets resultat
Summa eget kapital

265157

327 808
-t6 216
311 532

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

265 r57

3ll

532

-46 375

532
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Noter
Not

I

Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen ar upprAttad i enlighet med Arsredovisningslagen, BFNAR 2012: I Arsredovisning och
koncemredovisning (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer ftir irsredovisning.
Redovisningsprincipema iir oitiriindrade

jimftirt

med Iiiregiende

ir.

Intiiktsredovisning
Medlemsavgifler
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar ltir medlemsskap i den ideella ftireningen. Medlemsavgifter
intektsliirs vid inbetalning frin medlem.
Gdvor

Givor redovisas som intiikt i samband med erhillandet.
Bidrag
Bidrag redovisas som int?ikt nlr villkoren itir att erhilla bidraget har uppf,llts. Erhtllna bidrag redovisas
som skuld till dess vilkoren ftir att erh6lla bidraget upprylls.

Not 2 Givor och bidrag
2018

2017

7 650
37 400

l3 350
30 500

43 000
2 000
90 050

35 500

Givor som redovisats i resultatriikningen:
-Penninginsamlingar fran allm2inheten
-Givor frin ftiretag
-Givor frin stiftelser och fonder

-Givor frin andra organisationer
Summa

l3 000
92 350

som inte redovisats i resultatriikningen
Fdreningen har erhillit givor frin loretag i form av kleder, Iij,rpliignad, resor, matchbiljetter etc, I?ir vilka
ett marknadsviirde beriiknats.

Givor

Insamlade medel (uppskattade belopp - ej bokfttrt)
-Givor som skiinkts vidare
-Fri hyra
-Ovrigt
Summa
Totala insamlade medel bestir av liiljande:
G6,vor som har redovisats i resultatrdkningen
Givor som inte har redovisats i resultatrakningen
Summa insamlade medcl

194 400
2 500
l3 250

l9r

210 r50

204 150

90 050

210 I 50

92 3s0
204 150

300 200

296 500

400
2 500
l0 250

dt?
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Rapport om ersredovisningen
Uttalanden
Jag har

utfiirt

en revision av irsredovisningen f<ir Fiireningen Omsorgsjul-Hemlcisa frir 6r zorS

Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprattats i enlighet med ersredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdwisande bild av fiireningens finansiella stiillning per den 3r december zorS och av dess
finansiella resultat fiir lret enligt irsredovisningslagen. Fdrvaltningsberattelsen ar ftirenlig med
6rsredovisningens rirriga delar.

Grundfi)r uttalanden
Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
anwar enligt dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet Reursorns onsuqr. Jag dr oberoende i fiirhiltande till
fiireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i tiwigt full&iort mitt )Tkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat er tillrecHiga och dndamilsenliga som grund fiir mina

uttalanden.

Annan infortnation iin drsred.ouisning en
Det hr stlrelsen som har ansvaret ftir den andra informationen. Den andra informationen bestar av
Verksamhetsberattelse ftir zor8 (men innefattar inte arsredovisningen och min revisionsberattelse avseende
denna).

Mitt uttalande avseende irsredovisningen omfattar inte denna information ochjag gtir inget uttalande med
bestlrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av arsredovisningen ar det mitt ansvar att lasa den information som identifieras
ovan och tivervdga om informationen i vesentliB utstreckning dr oftirenlig med trsredovisningen. Vid denna
genomging beaktarjag dven den kunskap jag i tirigt inhdmtat under revisionen samt bediimer om informationen
i tivrigt verkar innehilla vdsentliga felalrtigheter.

pi det arbete som har utfiirts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehlller en vdsentlig felaktighet, iirjag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera
Om jag, baserat

i

det avseendet.

Styrelsens ansuar
Det ar stlrelsen som har ansvaret fiir att arsredovisningen upprittas och att den ger en rettuisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven frir den interna kontroll som den bedtimer iir niidviindig ftir att
uppretta en arsredovisning som inte innehlller nigra vdsentliga felaktiSheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi misstag.

Vid upprattandet av lrsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedtimningen av fiireningens fdrmega att fortsatta
verksamheten. De upplyser, ndr si ir tilliimptigt, om ftirhlllanden som kan piverka Itirmegan att fortsetta
verksamheten och att anvenda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om
sqTelsen avser att likvidera fiireningen, upphtira med verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till
att gttra nagot av detta.

Reuisorns ansuar
Mina mil 6r att uppnl en rimlig grad av sikerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehiller nigra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa misstaS, och att lemna en
revisionsberdttelse som innehflller mina uttalanden. Rimlig sdkerhet iir en hrig grad av sdkerhet, men dr ingen
garanti fdr att en revision som utfiirs enligt 1SA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptecka en;asentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsta pi grund av oegentligheter eller misstag och
anses vaia vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fttrvantas peverka de ekonomiska beslut som
anvdndare [aHar med grund iirsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA anvenderjag professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk

instdllning under hela revisionen. Dessutom:

.

.
.
.

o

identifierar och bed<imerjag riskerna fiir viisentliga felaltigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror
pe oegentligheter eller pa misstag, utformar och utftir granskningsitgiirder bland annat utifran dessa
risker och inhimtar revisionsbevis som er tillriickliga och indamllsenliga ltir att utgiira en grund Iiir
mina uttalanden. Risken fiir att inte upptdcka en vdsentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter iir htigre
In Iiir en vdsentlig felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, fdrfalskning, avsikliga utelemnanden, felaltig information eller asidosettande av intern

kontroll.
skaffarjag mig en fiirstaelse av den del av fiireningens interna kontroll som har betydelse frir min
revision fiir att utforma granskningsatgdrder som dr ldmpliga med hens].n till omstendigheterna, men
inte fiir att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utviirderarjag ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i sgrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhiirande upplysningar.
drarjag en slutsats om lempligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid
upprettandet av ersredovisningen. Jag drar ocki en slutsats, med grund i de inhdmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nlgon v6,sentlig oslkerhetsfaltor som avser sidana hS,ndelser
eller fdrhlllanden som kan leda till betydande tvivel om ftireningens ftirmAga att fortsatta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mistejag i revisionsberattelsen fdsta
uppmiirkamheten pi upplysningarna i irsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om
sidana upplysningar er otilhecHiga, modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras
pi de revisionsbevis som inhimtas fram till datumet frir revisionsberattelsen. Dock kan framtida
hdndelser eller frirhellanden girra att en ftirening inte l6ngre kan fortsdtta verksamheten.
utviirderarjag den dvergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, diribland
upplysningarna, och om lrsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hdndelserna pi
ett sett som ger en rdwisande bild.

Jag m6ste informera stlrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
fttr den. Jag maste ocksl informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland eventuella

betydande brister i den intema kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalande
Utijver min revision av lrsredovisningen harjag iiven utftirt en revision av sBTelsens fdrvaltning fdr Ftireningen
Omsorgsjul-Hemliisa ftir ir zor8.
Jag tillstl,rker att fcireningsstamman beviljar stlrelsens ledamciter ansvarsfrihet fiir rdkenskapsiret.

Grundfor uttalande
Jag har utftirt revisionen enli6 god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Reuisorns onsuor. Jag dr oberoende i ftirhAllande till ftireningen enli6 god revisorssed i Sverige och har i ttwigt

fullgiort mitt ,Tkesetiska ansvar enligt

dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhemtat ar tillrecHiga och iindamilsenliga som grund ftir mitt uttalande

Styre/sens cnsuar
Det er stlrelsen som har ansvaret ftir fiirvaltnin8en.

Reuisorns ansuar
av ftirvaltningen, och darmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, er att inhamta
revisionsbevis fdr att med en fimlig grad av sdkerhet kunna beddma om nagon slTelseledamot i nagot vasentligt
avseende fiiretagit nagon atgard eller &iort sig sMdig ti[ negon ftirsummelse som kan fiiranleda
ersdttningssl/dighet mot ft reningen.
fumlig sdkerhet dr en htig grad av sdkerhet, men ingen Saranti f6r att en revision som utfiirs enli6 god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptecka etgerder eller fiirsummelser som kan ftiranleda

Mitt mal betreffande revisionen

ersiittningsskyldighet mot frireningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnderjag professionellt omdiime och har en
professionellt skeptisk instetlning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar sig frdmst pt
ievisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsatgarder som utftirs baseras pi min professionella
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bediimning med utgingspunlt i risk och vdsentlighet. Det innebdr attjag fokuserar granskringen pi sidana
Stgdrder, omrSden och fiirhillanden som 5,r vdsentliga ftir verksamheten och dar avsteg och iivertredelser skulle
ha sdrskild betydelse fiir fiireningens situation. Jag gar igenom och priivar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna Stgdrder och andra ftirhillanden som dr relevanta fiir mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Norrkciping den z3 maj zorg

Louise Palm

Auktoriserad revisor

