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Förvaltn

in

gsberättelse

Styrelsen för Riksorg. för ett Drogfritt Sverige, 857206-8701 får härmed avge årsredovisning för 2020.

Verksamheten
Al I m ä nt

om verks a m heten

Verksamhetsberättelse 2020
för Riksorganisationen för ett Drogfritt Sverige, RDS
Föreningen följer Svensk insamlingskontroll och dess riktlinjer.

L
L

Vår vision och värdegrund är:
Att skydda barn och ungdomar från droger genom kunskap och att stärka dem i sina beslut att vilja
leva drogfritt.
Defta görs vi genom att:
1. Vi uibildar barn och ungdomar om droger och dess konsekvenser och stärker deras självkänsla.
2. Vi utbildar föräldrar om droger och dess effekter och hur de skall kunna kommunicera lättare om
droger med sina barn och på så sätt hjälpa dem.
3. Vi utbildar personal på företag, skolor etc.
4. Vi tillhandahåller gratis material till skolor, föräldrar och ungdomar.
5. Vi informerar företag och allmänheten om drogernas effekter så de motiveras till att ta ett större
socialt ansvar och vill stödja målet " Ett drogfrift Sverige".
6. Att uppmuntra att vara en drogfri förebild som visar och står upp för att det är coolt att vara drogfri

Förebyggande droginformation - drogföreläsningar och material till skolor

nitsorgäÄisationen fbr ett Drogfritt Sverige har under 2020 arbetat till största delen med att ge barn,
ungdomar och vuxna information om droger och deras konsekvenser.
Unäer året har vi skickat ut gratis droginformation till skolor. Det har varit informationsaffischer,
faktahäften, informationstidningar, vår filmutbildning samt tillgång till att gratis ladda ner on-line
material m.m.

L

Covid - 19
Vi har inte kunnat arbeta på samma sätt som tidigare pga restriktioner i samband med Covid-19. Vissa
skolor har varit stängda, vi har inte kunnat hålla våra utställningar och event.
Därför har vi omorgäniserat vårt arbete genom att bli mer aktiva på internet och vi har börjat med
live-stream och levererat många föreläsningar on-line till skolor, men vi har också besökt och föreläst i
skolor runt om i landet, dock i en mindre skala.
Vi har arbetat mycket med vår nya utbildning som kommer att vara on-line - det är olika videos som
ger kunskap om droger till olika åldersgrupper.
Fär har vi skrivit manus, gjort researcn, filmat och redigerat. Utbildningen vänder sig till ungdomar i
högstadiet och gymnasiet. Den blir klar att levereras till höstterminen 2021.
Många företag, organisationer och personer som tidigare stöttat oss har själva blivit drabbade av
Covid-10 vilket också lett till att vår insamling minskat i under 2020'
Vi byfte även lokaler och flyttade idecember 2O2O.De nya lokalerna är mer anpassade för
verksamheten, modernare samt har mycket lägre hyra.
Gratis informationsmaterial om droger och ny hemsida.

Efterfrågan på informationsmaterial om droger är fortfarande stort och därför tillhandahåller vi gratis
fakta och information om droger till både vuxna och unga.
Under 2O2O gjordevi om vår hemsida och för att nå fler och vi hade 230 000 besökare under 2020.
Utbildningsniäterial finns på våra hemsidor bl a e-böcker, informationsfilmer, artiklar och häften varav det mesta är kostnadsfritt.
Det är tack vare stöd från bidragsgivare, företag och olika organisationer som vi kan göra detta - tack!
Vår tidning "Droginformation.nu-' och 'l SAY NO DRUGS", fakta affischer, utbildningsblad har skickats
ut kostnadsfritt till högstadie- och gymnasieskolor i hela landet.
Tidningen och faktamaterial distri6ueras även via olika sociala media, nyhetsbrev och hemsidor där
den kan laddas ner gratis.
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Nya p§ekt 2020:
Ny hemsida
Ny inspelningsstudio för produktion av videos
Produktion av nya utbildningskurser on-line
Live-stream av föreläsningar

lnternet, sociala media & media

(
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Vi har ett stort intresse för informationen på våra hemsidor'
Därför har vi material, nya artiklar samt ökat tillgängligheten för fler och fler personer på internet med
olika fakta som är fritt att använda för skolor och allmänheten.
Vi ger även en röst till kändisar, anhöriga och f.d missbrukare som vill dela med sig av sina
erfärenheter och inspirera människor till att leva drogfritt - detta genom filmer och olika artiklar på våra
hemsidor och Youtube.
Vi har blivit uppmärksammade i sociala media vilket har hjälpt oss att sprida budskap och inspirera till
att vilja leva drogfritt.
" 250 000 personer besökte våra hemsida under 2020.
" Över 350 O0O personer har sett våra filmer om droger och missbruk på Youtube.
" Vi har haft tusentals nerladdningar av våra gratis e-böcker och tidningar.
" På Facebook och lnstagram har vi över 20 000 följare.
Evenemang & opinionsbildning
Opinionsbildning och att vara en drogfri förebild är viktigt - vi har kända förebilder som berättar om
droger och vikten av att ha må|. De är viktiga inspiratörer eftersom unga ser upp till dem.

Läger
Under 2020 arrangerade vi 112)äger för ungdomar.
Syftet med dessa läger är aft stärka ungdomars självkänsla genom utbildning och aktiviteter inom
följande områden:
a) drogkunskap b) hjärt- & lungräddning c) hur man hanterar eld och släcker bränder etc.
på Oeisa lagei samärbetar vi med personer som har specialkompetens från bl a polisen, militären,
brandspecialister, specialistsjuksköterskor och ambulanspersonal.
Lägret innehåller oifså sommaraktiviteter som aft bada, simma, paddla kanot, klättra i berg, grilla
m.m. t år arrangerade vi det lite annorlunda i samråd med skola och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Tack

Vi vill ge ett stort tack till alla privatpersoner, volontärer, företag, fonder, stiftelser och organisationer
som stöttat oss under året och gjort arbetet möjligt.
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

(*,

Soliditet %

Förändringar i eget kapital

2020

2019

4 491 354

5483 119

-74 540

4790 290
-445209

Belopp i kr
2017
5 699 704

-84 860

-122059

29

38

57

59

201

I

2020-12-31

2019-12-31

Specifikation av eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

473 104

-74 540

918 312
-445 208

Totalt eget kapital

398 564

473 104
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Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

balanserat resultat
årets resultat
Totalt

L

L

L

398 564

disponeras för
balanseras i ny räkning

398 564

Summa

398 564

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.

L

473 104
-74 540
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Resultaträkning
Belopp i kr

Nof

Rörelseintäkter, lagertörändring m.m.
Nettoomsättning

2

Summa rörelseintäkter, Iagerförändring m,m.

Rörelsekostnader

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

2019-01-01-

2020-1 2-31

2019-12-31

4491 354
4 491 354

4790290
4790 290

3

Råvaror och förnödenheter

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2020-01-01-

-725

4

-103 778
-2 982 611
-1 477 004

-4 564

118

-72 764

-19 566
-125 047
-3 592 556
-1 493 528
-5 230 697

440

407

Finansiella poster
(

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

-1776
-1776

-4 802

-74 540

-445 209

-74 540

-445 209

-74 540

-445 209

-4 802

Boksl utsd i s pos itio ne r

Resultat före skatt
Skatter

Årets resultat

L
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Balansräkning
Belopp i kr

Nof

2020-12-31

2019-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
a n I äg g n i n gsti I I g å n g ar
lnventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

M ateri el I a

5

Summa anläggningstillgångar

Omsättningsti ll gångar

L

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager

rtfri sti ga fo rd ri n g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

87 559
87 559

1

13 693

1

13 693

Ko

L

526220
1't5 555
1't8 988

617 710
58 465
147 789

760 763

823 964

509 975

509 975

298 481
298 481

Summa omsäft ningstillgångar

1358297

1 236 138

SUMMA TILLGANGAR

1358297

1 236 138

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

\_

L
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Balansräkning
Belopp i kr

Nof

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital

L
L

Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

473 104
-74 540
398 564

918 312
-445 209

Summa eget kapital

398 564

473 103

Kortfristiga skulder

L

11 749

Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

I

473 103

98 549
144 091

705 344
959 733
1

358297

84775
326
31
320
763

615
221

424
035

1 236 138

7(e)

Riksorg. för ett Drogfritt Sverige
857206-8701

Tilläggsupplysningar
Not

1 Redovisningsprinciper

lnsamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

r

i n g s pri n c i per

för a n I ä g g n i n gsti I I g å n g a
plan
baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Avskrivningar enligt
Följande avskrivningstider tillämpas:
Avskrivn

Antäggningstiltgängar
-lnventarier, verk§g och

(_

L

År

installationer

5-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skaftemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not

2 Nettoomsättning per rörelsegren

och geografisk marknad

Nettoomsättning per rörelsegren (tkr)
2020-01-01Svensk
privatpersoner
Försäljning av varor och tjänster
lnsamling med gåvobevis
Bidrag från myndigheter
Gåvor och bidrag från organisationer
Gåvor och bidrag från företag

definitioner

Summa

Not

(-

3 Rörelsens

2019-01-012019-12-31

560

648
3 058
35
277
573

4 491

4790

2020-01-012020-12-31
3 563

2019-01-012019-12-31
4 239

3 563

4239

2020-01-01-

2019-01-012019-12-31

477

2 454
482
320

kostnader (tkr)

Föreningens kostnader för ändamålet

Summa

L

2020-12-31

I detta belopp ingår upplysnings- och informationsverksamhet i
skolor, id rottsföreni n g ar, fritidsgårdar, fÖreta g, trafi kskol or etc.
Dessutom ingår kostnader för ett omfattande informationsmaterial
Föreningens administrationskostnader uppgår till 373 000kr.

Not

4

Anställda och personalkostnader

Medel antal et

a

nstä I I d a
2020-12-31

1

Män
Kvinnor

3

3

Totalt

4

4
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020-01-01Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not

(*

5 lnventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Vid årets slut

L

L
L

Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31
976 150

976 150
446 646
197 441

2020-12-31

2019-01-012019-12-31
935 900
935 900
503 669
195 331

2019-12-31

26 620
26 620

26 620
26 620

-26 620

-26 620

-26 620

-26 620

I
å

e(e)

Riksorg. för eft Drogfritt Sverige

)

857206-870',1

Underskrifter

Text

Göteborg 2021-05-04

Nielsen

Styrelseledamot

e

L

Van Dreumel
Styrelseledamot

Lena Akesson
I

Styrelseledamot

Text

Min revisionsberättelse har lämnats Oen

w

Peter Gå

Auktoriserad

L
L
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Suppleant
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REVISIONSBER/iTTELSE
Till foreningsstiimman i Riksorganisationen ftir

ett Drogfritt Sverige

Org.nr. 857206-8701

Rapport om årsredovisningen
Uttulanden
Jag har utftjrt en revision av årsredovisningen

fiir Riksorganisationen ftir ett Drogfritt Sverige for år

2A20.

Enligt min uppfatbring har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 31 december 2020
och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen iir ftirenlig
med årsredovisningens öwiga delar.
Jag tillstyrker dåirftir att ftireningsstämman fastställer resultatriikningen och balansräkningen,

Grundftir uttalanden
Jag har utftirt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansva.r". Jag ?ir

oberoende i fiirhållande till ftireningen enligt god revisorssed
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och tindamålsenliga som grund ft)r mina

uttalanden.
Styrelsens ansvst

Det är styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna kontroll som den bedömer är
nödv?indig for att upprätta en arsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av ftireningens fi)rmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, niir så är tillämpligt, om ftirhållanden som kan påverka formågan
att fortsätta verksamheten och att anvtinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera ftireningen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Mina mål iir att uppnå en rimlig grad av stikerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uffalanden. Rimlig siikerhet Zir en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti for att en revision som utftirs 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 ftirviintas 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 instiillning under hela revisionen. Dessutom:
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.

identifierar och bedömer jag riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsåtgiirder bland annat utifrån dessa
risker och inhZimtff revisionsbevis som iir tillräckliga och iindamålsenliga ftir att utgöra en grund ftr
mina uttalanden. Risken ftjr att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till frljd av oegentligheter är
högre än ftir en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, ftrfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

.

skaffar jag mig en ftirståelse av den del av ftireningens interna kontroll som har betydelse ft)r min
revision for att utforma granskningsåtgärder som iir lämpliga med hänsyn till omstiindigheterna, men
inte ft)r attuttala 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 liimpligheten

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 hiindelser
eller fiirhållanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens forrnåga att fonsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaklor, måste jag i revisionsberättelsen fiista
uppmiirksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräcklig4 modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller ftrhållanden göra att en ftirening inte ltingre kan fortsäffa verksamheten.

.

utvdrderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i arsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rätfvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten ftir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
diiribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Sida 2(3)

§'

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalunde
Utöver min revision av årsredovisningen har jagäven utftirt en revision av styrelsens forvaltning
Riksorganisationen ftir ett Drogfritt Sverige ftir år 2020.
Jag

ftr

tills§rker aff ftireningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

GrundJör uttalande
Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag tir oberoende i ftirhållande till foreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat är tillräckliga och iindamålsenliga som grund for mitt
uffalande.
Styrelsens ansvar

Det

åir styrelsen som ansvarar

ftir ftirvaltningen.

Revkorns ansy&r
Mitt mål beträffande revisionen av forvaltningen, och dåirmed mitt uualande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis ftjr att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende fiiretagit någon åtgärd eller gf ort sig s§ldig tillnågon forsummelse som kan
ftiranleda ersättningss§ldighet mot ftireningen.
Rimlig siikerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgtirder eller forsummelser som kan ftiranleda
ersäthringss§ldighet mot foreningen.
anviinder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
Som en del av en revision enligt god revisionssed

i Sverige

granskningen på sådana åtgärder, områden och forhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överkädelser skulle ha särskild betydelse ör ftireningens situation . Jag gär igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som är relevanta ftir
mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Göteborg den

{--)l

YJ
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Peter Gårdström

Auktoriserad
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