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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Flerårsjämförelse

2018 2017 2016 2015 2014
Föreningens intäkter 22 472 659 24 801 817 16 730 951 14 610 767 15 099 000
Årets resultat 4 405 546 4 004 402 -831 327 -5 524 000 -979 000
Soliditet (%) 64,19 55,50 41,77 46,2 59,4
Antal medlemmar 57609 54263 89655 103130 83391

Resultatdisposition

Till Riksmötets förfogande står
balanserad resultat 7 186 025
årets resultat 4 405 546

11 591 571
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 11 591 571

11 591 571

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Detta är Sverok
Sverok är en ideell förening och ett nationellt riksförbund vars medlemmar utgörs av lokala spelföreningar över hela landet. 
Sveroks syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn. Sverok är religiöst och 
politiskt oberoende. Sverok verkar i enlighet med demokratiska principer.

Verksamheten inom förbundet bedrivs huvudsakligen i medlemsföreningarna. Förbundets centrala verksamhet ska stödja den 
verksamhet som bedrivs i förbundets medlemsföreningar.

Sverok har som uppdrag att verka för att spelhobbyns syn på spel, kultur och ungdomars organiserande ska bli politisk verklighet. 
Sverok vill skapa möjligheter för våra medlemmar att utveckla sin verksamhet, att samla spelare i en gemenskap präglad av spel-
glädje och demokratiskt medbestämmande och att öppna nya vägar in i spelhobbyn så att fler får möjlighet att ta del av den.

Förbundet består av 12 distrikt, ca 2 800 föreningar och ca 55 000 medlemmar.

Sveroks organisation
Sveroks högsta beslutande organ är Riksmötet som sammanträder årligen på hösten. Riksmötet består av 101 ombud som väljs av 
medlemsföreningarna. Riksmötet fattar bland annat beslut om verksamhetsplan, budget och val till förtroendeposter för komman-
de verksamhetsår.

Sveroks arbete leds av förbundsstyrelsen. Till styrelsen 2018 valdes sex ledamöter in jämte förbundsordförande, vice förbundsord-
förande och förbundssekreterare. Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten.

Verkställande utskottet (VU) består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare och har till uppgift 
att avlasta styrelsen i praktiska frågor av verkställande karaktär.

Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett förbundskansli som under 2018 bestod av ca 20 anställda. Förbundskansliet arbetar framför 
allt med föreningsutveckling, genomförande av projekt, ekonomi, administration och kommunikation

Finansiering
Sveroks finansieras i huvudsak av statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). För att ut-
veckla verksamheten och stödja föreningarna genomför Sverok årligen ett antal externfinansierade projekt där projektmedel söks 
från olika fonder och myndigheter. Distrikten bidrar med finansiering till vissa regionala tjänster.

Riksmötet beslutar årligen om medlemsavgift till förbundet. År 2018 sattes denna till 0 kr.

Viktiga händelser 2018
Under 2018 firade Sverok 30 år som förbund! Detta uppmärksammades på en rad vis. De flesta av våra distrikt arrangerade lokala 
firanden och fester, och på Tekniska Muséet i Stockholm hölls ett högtidligt firande den 20 oktober. På den officiella 30-årsdagen, 
den 4 december, hölls den första Sverokgalan - ett livestreamat event som hyllade olika eldsjälar och föreningar runt om i landet.

Sverok genomförde 2018 för tredje gången en arrangörskonferens i samarbete med SJ, till vilken 150 deltagare anmälde sig. 

Fantastikens månad arrangerades för andra året som en nationell satsning i samarbete med Studiefrämjandet och en rad bibliotek 
runt om i landet. Syftet är att lyfta upp vår nyaste verksamhetsgren fantastiken men den var också en läs- och skrivfrämjande 
satsning för barn och unga. 

På Bokmässan tog vi dessutom arbetet med fantastik ett steg längre och anordnade en Fantastikscen med 54 olika programpunkter 
och hundratals besökare. På eventet lyfte vi fram fantastikens plats i den svenska litteraturscenen och engagemanget som finns 
kring många verk i dessa genres. 

Sveroks HBTQ+-satsning Proud and Nerdy fortsätter att sprida sig med bra resultat hos våra medlemmar, men även bland övriga 
aktörer. Under 2018 gjordes en särskild satsning på att närvara under Europride, bygga ett starkare nätverk av Proud and Ner-
dy-arrangörer och att anordna nätverksträffar för dessa arrangörer. 
Med bidrag från Jämställdhetsmyndigheten drev vi under 2018 projektet LEIA - ett mentorsnätverk och en mötesplats för tjejer 
och ickebinära inom spelhobbyn. I projektet ingick ett mentorsnätverk samt en rad nätverksträffar runt om i hela landet, där flera 
var i samband med både små och stora spelevenemang. 



Gällande ekonomin har vi fortsatt vårt arbete med att inte vila för tungt på statsbidraget. Vårt mål var att den externa finansiering-
en utöver statsbidraget skulle motsvara 40% av de totala intäkterna. Detta mål uppnåddes inte, vilket huvudsakligen berodde på att 
vi fick ett större statsbidrag än planerat. Vi har under året inlett ett fördjupat samarbete med SJ samt förhandlat fram nya medlems-
försäkringar, båda för att kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att anordna billigare och säkrare arrangemang. 

Slutligen har vi fortsatt sprida ordet om Sverok genom att arbeta för fler samarbeten och synliggöra förbundets verksamhet i 
media. Detta har gett bra resultat och vi har även ett bra och grundmurat rykte i civilsamhället som ett förbund med bra kompetens 
och omsorg om våra medlemmar. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK
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RESULTATRÄKNING 2018-01-01 2017-01-01
Not 2018-12-31 2017-12-31

Föreningens intäkter m.m.
Bidrag 2 19 148 137 20 900 698
Försäljning 101 803 191 914
Gåvor 940 649 1 099 050
Övriga verksamhetsintäkter 3 2 282 070 2 610 155

22 472 659 24 801 817

Föreningens kostnader
Lämnade bidrag -1 847 021 -3 923 380
Övriga externa kostnader -7 110 538 -6 983 207
Personalkostnader 4 -9 668 867 -10 113 165
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -31 280 -58 130

-18 657 706 -21 077 882

Verksamhetens resultat 3 814 953 3 723 935

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

5
591 560 280 468

Räntekostnader och liknande resultatposter -967 0
590 593 280 468

Resultat efter finansiella poster 4 405 546 4 004 403

Årets resultat 4 405 546 4 004 403
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BALANSRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 52 443 83 723

52 443 83 723

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 800 000 50 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 14 098 033 10 916 654

14 898 033 10 966 654

Summa anläggningstillgångar 14 950 476 11 050 377

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 578 637 359 216
Övriga fordringar 279 111 107 494
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 512 451 415 008

1 442 310 881 718

Kassa och bank
Kassa och bank 1 664 682 1 014 009
Summa kassa och bank 1 664 682 1 014 009

Summa omsättningstillgångar 3 106 992 1 895 727

SUMMA TILLGÅNGAR 18 057 468 12 946 104

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 7 186 025 3 181 623
Årets resultat 4 405 546 4 004 402
Summa eget kapital 11 591 571 7 186 025

Kortfristiga skulder

Avslutade fören. konton Nordea 926 317 0
Leverantörsskulder 272 572 290 505
Övriga skulder 358 283 320 257
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 4 908 725 5 149 317
Summa kortfristiga skulder 6 465 897 5 760 079

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 057 468 12 946 104
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Föreningen är en moderförening i en mindre koncern och behöver inte upprätta koncernredovisning med hänvisning till 
undantaget i 7:3 ÅRL.

Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Föreningen klassificeras som mindre företag och har 
utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2016 enligt K3:s principer.

Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2016:10 (K2) och 
BFNAR 2012:1 (K3). Några effekter på balans- eller resultaträkningar av övergången har dock inte uppkommit till följd 
av skillnaderna i redovisningsprinciper mellan år 2016 och 2017.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till 
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) 
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga 
värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång 
eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande 
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som 
omsättningstillgångar. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med 
ersättningen.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas. Intäkt vid försäljning av tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier 5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.



Instrumenten redovisas i balansräkningen när föreningen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Aktier och andelar i dotterföretag
Dotterföretag är ett företag där aktieägaren har ett bestämmande inflytande, vilket gäller aktieinnehav som omfattar mer 
än 50 % av rösterna.

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och 
koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. 
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna 
till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i 
efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med 
eventuell reservering för värdeminskning.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt 
utbetalningen, redovisas detta belopp som en skuld.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Erhållna bidrag 2018 2017

Föreningens intäkter uppdelade på 
verksamhetsgren
MUCF Organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer 11 478 622 12 393 486
MUCF Organisationsbidrag till stöd för 
organisationens medlemsföreningar 5 683 966 6 156 906
MUCF Hej Regionen! 0 579 000
Arvsfonden  Respect All Complete 0 1 435 181
Postkodlotteriet, Gålöstiftelsen 0 200 000
Övriga bidrag 131 999 28 125
Jäm. myndigheten LEIA 539 000 108 000
Arvsfonden Sverok TV 250 755 0
Arvsfonden Framtidens e-sport 663 795 0
GV 90  Digitalt stärkande av unga 400 000 0

19 148 137 20 900 698

Not 3 Övriga verksamhetsintäkter 2018 2017

Övriga verksamhetsintäkter uppdelade på 
intäktsslag
Regionala föreningskonsulenter 1 543 000 1 845 710
Nystartat jobb 182 361 183 553
Övriga ersättningar och  intäkter 556 713 580 892

2 282 074 2 610 155



Not 4 Personal 2018 2017

Medelantal anställda har varit 24,00 25,00

Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgång

2018 2017

Räntor 18 812 82 432
Realisationsresultat 572 748 -587 042
Återföring av nedskrivningar 0 785 078

591 560 280 468

Not 6 Inventarier 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 726 058 647 720
Inköp 0 78 338
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 726 058 726 058
Ingående avskrivningar -642 335 -584 205
Årets avskrivningar -31 280 -58 130
Utgående ackumulerade avskrivningar -673 615 -642 335
Utgående redovisat värde 52 443 83 723

Not 7 Andelar i koncernföretag 2018-12-31 2017-12-31

Antal/Kap. Redovisat Redovisat
andel % värde värde

Sverok Admin AB 100 800 000 50 000
556860-6790 Stockholm

Ingående anskaffningsvärde 50 000 50 000
Tillfört aktieägartillskott 750 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 800 000 50 000

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2018-12-31 2017-12-31

Ingående acckumulerade anskaffningsvärden 11 095 802 5 989 600
Investeringar under året 13 712 241 7 326 918
Försäljningar/ Avyttringar -10 710 010 -2 399 864
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 098 033 11 095 802
Ingående accumulerade nedskrivningar 0 -785 078
Återföring nedskrivningar 0 785 078
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Utgående bokfört värde 14 098 033 10 916 654

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna bidragskostnader 2 000 000 2 501 894
Upplup.  sem.löner med soc. avgifter och löneskatt 1 131 937 1 028 772
Förutbetalda intäkter 0 569 082
Förutbetalda projektbidrag 1 576 788 939 000
Övriga poster 200 000 110 569

4 908 725 5 149 317
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