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2018 - ett år vi längtat efter! 
Året bjöd återigen på flera gröna och 
sköna möten och en stor nyhet för 2018 
var organisationens digitala kliv som gick, 
och fortsätter att gå, under namnet KIT. 
Vid tolvslaget ringde vi nämligen inte bara 
in 2018, det var även startskottet för 
lanseringen av Korpens nya gemensamma 
IT-system för medlemshantering och 
administration (KIT). 

 

I och med Korpens stora digitala satsning 
av ett nytt IT-system så har vi tillsammans 
med våra korpföreningar arbetat hårt för 
att komma igång med plattformen på bästa 
sätt och få in medlemmarna i det. Till hjälp 
har vi under året tagit fram olika 
stödmaterial, steg för steg-guider samt 
arrangerat KIT-utbildningar på 20 olika 
platser i landet. KIT ser vi som ett viktigt 
projekt och ett bra verktyg som ska bidra 
till föreningarnas verksamhetsutveckling 
samt göra det enklare för medlemmen att 
vara med i Korpen. 
Vi har sagt det förut och vi säger det igen - 
det är när vi möts det händer. Den 25–27 
maj samlades över 200 deltagare för 
Korpens stora mötesplats och 
förbundsmöte. Gröna och sköna ledare 
delade med sig av sina beprövade 
framgångar och forskare gav insikter och 
perspektiv. Innovatörer visade även på nya 
svindlande möjligheter. Träning i alla 
former genomfördes mellan föreläsningar, 
workshops och roliga överraskningar. Allt 
för att stimulera deltagarnas rörelseglädje 
men även för att utbilda, inspirera och 
motivera. 
Helgen avrundades med spännande 
strategiska beslut mot 2025 på ett modernt 
förbundsmöte som engagerade. 

Här valdes även en ny styrelseledamot in i 
styrelsen, Leif Linde och en ny ledamot i 
Valberedningen, Thomas Hartman. 

Fokus Korpen har varit och är 
organisationens gemensamma projekt. 
Under året har vi tagit arbetet vidare med 
siktet inställt på år 2025. Den slutgiltiga 
strategin, Fokus Korpen 2025, var 
resultatet av ett års intensivt arbete där 
många korpmedlemmar engagerat sig på 
olika sätt. Den nya strategin ska göra oss 
rustade och bidra till ett ännu starkare 
Korpen. Vi vill så klart att ännu fler 
medlemmar söker sig till oss och blir mer 
fysiskt aktiva, mer engagerade och 
nöjdare. Korpens målgrupp skulle kort 
kunna beskrivas från 13 år och livet ut. 

 

Under våren så vårstädade vi på Korpen 
genom att gå ut med en uppfräschad 
grafisk profil. Bland annat tog vi fram en 
uppdaterad logotyp samt andra grafiska 
element som ska stärka Korpens 
varumärke. Den uppdaterade versionen 
togs fram, dels för att vara rätt i tiden, men 
också för att förtydliga och förenkla 
användandet. Resultatet blir att Korpen 
alltid känns igen oavsett vilka kanaler eller 
media vi syns i. Det gamla grafiska 
formspråket fungerar bra och vi kommer 
fortsätta använda det parallellt med det 
uppdaterade. 
Våren innebar även lansering av Korpen 
nya koncept som ska hjälpa stillasittande 
konferensgäster att få en mer aktiv vardag. 
Konceptet kallas Aktiva konferenser och är 
ett samarbete mellan Korpen och 
hotellkedjan Nordic Choice. Korpen har 
tagit fram material med enkla övningar där 
gästerna uppmanas att ta rörelsepauser. 
Den lokala korpföreningen har dessutom 

http://www.korpen.se/verksamhetsstod/natverkkorpen/
http://www.korpen.se/verksamhetsstod/natverkkorpen/
http://www.korpen.se/verksamhetsstod/natverkkorpen/
http://www.korpen.se/verksamhetsstod/natverkkorpen/hjalpredaforuppstartavkit/
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möjlighet att erbjuda ett smörgåsbord av 
aktiviteter från den egna verksamheten. 
Målet är att samtliga Nordic Choice-hotell i 
Sverige ska hoppa på tåget och se till att 
just deras konferensgäster blir de mest 
aktiva i landet. Ett enkelt sätt för oss i 
Korpen att kunna sprida ännu mer 
rörelseglädje på arbetsplatser runt om i 
landet. 

 

I Korpen strävar vi efter ett grönt och skönt 
ledarskap. Det kännetecknas av att vi alltid 
ser människorna som vägen till framgång. 
Korpens gröna och sköna ledarskap 
bygger på en ömsesidig påverkan med en 
öppen dialog och relationsbyggande. Vårt 
motto för våra gröna och sköna ledare är: 
Lev som du lär! Bry dig! Möjliggör! Under 
2018 drog vi igång en tävling där vi letade 
efter Årets Gröna och Sköna ledare 2018. 
Vinnaren, som fick ta emot sitt pris under 
Korpens stora Mötesplats i maj, blev 
Elenor Derrah från Korpen Huddinge- 
Botkyrka. Förutom äran vann hon en 
träningsresa för två med Korpen och 
Springtime till Portugal. 

I Korpen delar vi gärna med oss av 
erfarenhet och kunskap till andra. Under 
hösten startade vi i samarbete med Bosön 
en ny utbildning - Tränare för hälsa. 

En ettårigyrkesutbildning som utgår från 
såväl Korpens som idrottens strategiska 
arbete mot 2025 med målet att bland 
annat erbjuda idrottande för alla oavsett 
ambition, ålder eller andra förutsättningar. 
Korpen har bidragit med undervisning i 
föreningslära och folkhälsa. Ett grönt och 
skönt kliv inom utbildningsområdet där vi i 
framtiden gärna ser ett fortsatt samarbete 

för att ta ytterligare ansvar inom svensk 
idrott. 

Innebandy är Korpens näst största idrott. 
Varje år under hösten så arrangerar 
Korpen Sweden Floorball Cup, en nationell 
innebandyturnering. Konceptet är skapat 
och drivs av de arrangerande 
korpföreningarna med stöd kring 
samordning och kommunikation från 
Korpen riks. När vi räknar in årets 
arrangemang så innebär det att Sweden 
Floorball Cup gått av stapeln hela 23 
gånger. I år var det sammanlagt nio 
korpföreningar som erbjöd kvalspel för 
plats i riksfinalen. Finalen spelades i 
Värmländska Kil och arrangerades av den 
pigga och innebandytokiga korpföreningen 
på orten. Riktigt roligt tycker vi! 

 

I början av november stod det klart att 
Korpen fått ett projektbidrag av Allmänna 
Arvsfonden på drygt 4,7 miljoner kronor för 
att utveckla Korpen Matchmaker. 
Konceptet är en ny digital modell och 
plattform för hur man spelar matcher och 
räknar resultat inom lagidrott. Grunden är 
att göra det traditionella seriespelet 
modernt och lekfullt, och inte minst mer 
tillgängligt för målgruppen 13–25-åringar. 
Idéskaparen och upphovsmannen är Bilal 
Charif från Korpen Helsingborg. I Korpen 
är allting möjligt och detta är ett bra 
exempel på hur ideellt engagemang bidrar 
till ett starkare och modernt Korpen. När vi 
nu är inne på ordet engagemang så får det 
oss att tänka på Nya Korpen Örebro. En 
förening som startades upp under året och 
där flera unga hängivna personer vågade 
ta plats i styrelserummet. Ett gott exempel 
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på hur enkelt det är att komma igång med 
att starta en förening om drivkraften finns 
där! 

Svensk idrotts strategiska områden med 
övergripande mål passar Korpens eget 
strategiska utvecklingsarbete Fokus 
Korpen som hand i handsken, där bland 
annat satsningen på fler unga medlemmar 
var en viktig målsättning under 2018. 
Under 2018 tog 34 korpföreningar 
möjligheten att utveckla sin verksamhet 
med hjälp av Idrottslyftet. De kunde välja 
mellan följande inriktningar; Korpen Lab, 
Utomhusträning, Kompetenslyftet, 
Träningsutveckling, 
Verksamhetsutveckling och Samverkan 
med distriktsidrottsförbunden och SISU 
Idrottsutbildarna. 

 
Även aktivitetsnivån inom våra Nationella 
organisationer har varit hög under året. Ett 
bevis för det är bland annat den årliga 
rapporteringen av aktiviteter i form av 
Korporationsstarter från våra Nationella 
organisationer som Korpen i sin tur måste 
rapportera vidare till Riksidrottsförbundet. 
Personal från Korpen har under medverkat 
i olika former vid våra nationella 
organisationers årsmöten, styrelsemöten, 
verksamhetsträffar och mästerskap. Ett 
stort samarbetsprojekt har även inletts 
tillsammans med PRO och 
Gymnastikförbundet där ett flertal 
seniorträningsprogram i ljud och bild 
kommer att tas fram och lanseras under 
våren 2019. Ett projekt som är mycket 
efterlängtat bland seniorinstruktörerna 
inom vår största Nationella organisation, 
PRO. 
Internationellt genomfördes också ett 
koordinatormöte i Salzburg där en av våra 
Nationella organisationer, Vattenfalls 
Idrottsförbund, deltog tillsammans med 
Korpen. Allt för att ge dem och deras trupp 
bästa förutsättningar inför EM i 
företagsidrott 2019. EM i företagsidrott 
som anordnas av EFCS (European 
Federation for Company Sport) där 
Korpens Generalsekreterare Eva Bjernudd 
under vårens General Assembly blev 
invald som ledamot i styrelsen. 

 

 

För att nå målen i 2025-resan tror vi på att 
hitta enklare sätt att arbeta, mötas, 
utbildas samt att ha tätare dialoger med 
organisationen. Ett steg i ledet är att stärka 
upp Korpens förbundskansli med fler 
personer. Under 2018 stärktes Korpens 
förbundskansli med fyra nya personer i 
personalgruppen. Tre av dem anställdes 
som föreningsutvecklare, Rikard 
Aspegren, Paula Samuelsson och Pär 
Ånell. Den fjärde rekryteringen för året var 
kommunikatören Magnus Dahlberg som 
arbetar med PR- och pressfrågor samt 
fokus på opinionsbildning. 
Alla anställda på Korpens kansli jobbar för 
korpföreningarna runt om i landet och de 
vill hjälpa till på bästa sätt. För att varje 
korpförening enklare ska kunna få kontakt 
med kansliet så fick alla föreningar en 
personlig föreningsutvecklare under slutet 
av 2018. Med bättre lokalkännedom kan 
kansliet vässa sitt stöd och hjälpa till ännu 
mer utifrån de lokala förutsättningarna. En 
viktig och bra nyhet för året som vi vet 
kommer stärka Korpen. 
Under året så lämnade också två personer 
förbundskansliet för att båda bli 
generalsekreterare i andra organisationer. 
Vi är väldigt stolta över att människor 
utvecklas hos oss och tar sig an nya 
utmaningar. 

Nu ser vi fram emot 2019 och nya 
stärkande utmaningar, möten och 
nätverkande. Vi tror på vår gemensamma 
Fokus Korpen resa och vi får så mycket 
bra energi av att veta att Korpens sprider 
rörelseglädje runt om i landet och fortsätter 
att utveckla svensk idrott. 
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Indikatorer att vi är på rätt väg i Fokus-Korpen resan 2025 
Antal medlemmar i vårt gemensamma system KIT 
Vid 2018 slut använde 56 korpföreningar systemet och cirka 50 000 medlemmar 
fanns i systemet. 

 
Storleken på vår ungdomsverksamhet 2018 
38 433 personer i åldern 16–25 år. 

Hur nöjda medlemmarna är som deltar i vår verksamhet 
(NMI, Nöjd-Medlemsindex från senaste undersökning som genomfördes 2017) 
Korpen har mycket nöjda medlemmar med ett NMI på 83. En höjning med två 
enheter sedan mätningen innan som gjordes 2015. 

 
Nöjdhet av Korpens gröna och sköna ledarskap 
Under april 2018 fick alla korpföreningar och Nationella Organisationer en enkät 
skickad till sig för att göra en nollmätning av Korpen. Totalt svarade 85 av 342 utskick 
(25%). Undersökningen baseras även på svaren från en fokusgrupp som bestod av 
anställda och förtroendevalda i Korpens föreningar och nationella organisationer. 
Antal medverkande var fem personer. Statistiken sammanställdes av 
researchföretaget Nepa. 
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Storleken på motionsaktiviteter i nationella organisationer 
(antal korporationsidrottsstarter) 

 
 

Starter: 1 394 462 (2017= 1 404 319) 

Personliga medlemmar i N.O: 832 737 (2017 = 898 757) 

Lokalföreningar i N.O: 2 158 (2017 = 2165) 

Nationella Organisationer: 17 (2017=16) 
 

Kunskap och kännedom om korpmedlemmars motionsvanor samt kunskap 
och kännedom om Korpen bland människor som tränar/motionerar. 
Korpen gav under våren 2018 researchföretaget Nepa i uppdrag att göra en 
uppföljning av tidigare genomförda varumärkesundersökningar för att utvärdera hur 
varumärket Korpen har utvecklats under de senaste åren. Kartläggningen 
genomfördes med hjälp av en online-undersökning med 498 svar bland Korpare (de 
som deltar i Korpens aktiviteter) och 505 svar bland allmänheten (de som tränar på 
annat sätt). 
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at med Korpen 

 anmlnheten 

 

 
 
 

 
 

Kargare tränar mer än allmänheten - de spelar framförallt mer lagidrott - 
men spenderar ungefär lika mycket pengar på träning som allmänheten 
Dubbeltryck om du vill lägga till text 
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Fotboll är fortfarande det som Korpen spontant förknippas med - men 
gemenskap är också väldigt starkt förknipp 
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Korpen i siffror 
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Medlemmar 
I förbundet ingående organisationsled 

 
 

2018 

 
 

2017 

Personliga medlemmar i lokalföreningar i nationella 
organisationer* 

 
832 737 

 
898 756 

Personliga medlemmar i föreningar 161 743*** 186 514*** 

Lokalföreningar i nationella organisationer 2 158 2 165 

Föreningar 344** 361** 

Nationella organisationer: 17 16 
 

*De nationella organisationerna är paraplyorganisationer för lokalföreningar inom respektive 
koncern/organisation. Det är de nationella organisationerna som är medlemmar i Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet, 

** varav 336 som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) 

***varav 156 543 är personliga medlemmar i RF-föreningar. 
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10 i topp 
…i lokalt aktivitetsstöd ht 2017 och vt 2018 (placering 2017) 

 
 

1. Korpen Stockholm (1) 578196 

2. Korpen Malmö (2) 159026 

3. Vision Generation Basket Idrottsförening (6) 143260 

4. KFUM Malmö (5) 121149 

5. Korpen Linköping (4) 99414 

6. Korpen Eskilstuna (8) 88993 

7. Nacka Taekwondo Academy IF (9) 80773 

8. Korpen Göteborg (3) 79982 

9. Korpen Heros (-) 60457 

10. KFUM Örebro Ungdom (d:o) 55670 
 
 

…i antal utbildningstimmar hos SISU Idrottsutbildarna (placering 2017) 
 
 

1. Korpförening Gotland (1) 890 

2. Korpförening Heros (6) 881 

3. KFUM Ung, Kristinehamn (ny) 660 

4. Nya Korpen Skellefteå (3) 656 

5. Korpförening Storsjön (5) 644 

6. Korpförening Eskilstuna (4) 609 

7. Korpförening Svanskogens Golf (2) 588 

8. Korpförening Västerås (10) 543 

9. Korpförening Kalmar (ny) 499 

10. Korpförening Borås (8) 343 
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Årsredovisning 2018 
 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
Org nr 802001-8613 

 
 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 

Styrelsen och generalsekreteraren avger följande årsredovisning. 

Innehåll 
 

- förvaltningsberättelse 
- resultaträkning 
- balansräkning 
- noter 

 
 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 
Information om verksamheten 
Allmänt om verksamheten 
Korpen Svenska Motionsindrottsförbundet (802001-8613, nedan Korpen) är ett av Sveriges 
största specialidrottsförbund och en del av Riksidrottsförbundet (RF). Korpen är anslutet 
även till SISU Idrottsutbildarna, European Federation for Company Sport (EFCS) och 
Svenskt Friluftsliv. 

 
Korpens medlemsföreningar och nationella organisationer organiserar korpidrott, 
företagsidrott och motionsidrott. Sammantaget omfattar Korpen idag ca 1 miljon medlemskap 
i drygt 2 500 föreningar och nationella organisationer. Förbundets uppgift är att stödja 
medlemsorganisationerna i deras arbete att göra det enkelt för människor att sporta och ha 
kul tillsammans. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 

 
 

Främjande av ändamålet 
I maj 2012 antog representantskapet en "Strategisk verksamhetsinriktning 2013–2018", där 
det bestämdes var Korpen som organisation skulle befinna sig år 2018. Korpen skulle gå 
från att vara otydligt till att bli tydligt, till att ha medlemmar istället för deltagare, med upplevd 
jämn kvalitet och enkelhet i den idrott som erbjuds. År 2018 skulle Korpen kännas som en 
organisation som är rätt i tiden. Som en del i denna förändringsresa togs på 
representantskapet 2016 beslut om införandet av ett gemensamt medlemssystem, KIT (en 
förkortning av "Korpens IT-system"), vilket togs i bruk vid årsskiftet 2017–2018. Under hela 
2018 pågick arbetet med att hjälpa korpföreningarna att starta upp sina KIT-sidor och att 
ansluta alla korpmedlemmar till systemet. I och med detta sågs föreningarnas 
medlemsregister i IdrottOnline över, varpå det visade sig att det funnits före detta 
medlemmar kvar i dessa. Efter justering av medlemsregistren är det redovisade 
medlemsantalet för 2018 lägre än föregående år. 

 
Under 2017 inleddes arbetet med en ny strategi, benämnd "Fokus Korpen 2025". I detta 
strategiarbete hade Korpen att förhålla sig till RF:s "Strategi 2025", där ett av de 
övergripande målen är ett livslångt idrottande i förening. På förbundsmötet i Bålsta i maj 
2018 fattade förbundsmötet beslut om att anta den föreslagna strategin. 

 
Sent under 2018 beviljades Korpen ett treårigt bidrag om totalt 4,7 mkr från Allmänna 
Arvsfonden, för att förverkliga idén om Korpen Matchmaker. Korpen Matchmaker är en ny 
digital modell och plattform för matchspel och ranking inom lagidrott. Grundtanken är att göra 
traditionellt seriespel mer modernt, lekfullt och mer tillgängligt, inte minst för målgruppen 13– 
25-åringar. 

 
Precis som under 2017 har Korpen, i samarbete med ett antal korpföreningar och med stöd 
från RF, under 2018 bedrivit ett mångfalds- och inkluderingsarbete, i syfte att stärka 
föreningarnas förmåga att välkomna exempelvis nyanlända människor i sin verksamhet. 

 
Två andra satsningar som återkom under hösten 2018 var "Korpen Challenge", en lekfull 
tävling med fokus på nyttig vardagsmotion och team-building på arbetsplatser, och den 
veckolånga korpträningsresan till Portugal. På plats i Portugal hölls ånyo en 
ledarskapsutbildning för unga ledare inom Korpen. 
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Resultat och ställning 
Förbundet redovisar för verksamhetsåret 2018 ett överskott om 1 362 tkr. Inför år 2018 hade 
förbundet budgeterat för ett minusresultat på 1 500 tkr efter finansiella poster. Den främsta 
förklaringen till att resultatet blev väsentligt bättre än budgeterat är att kostnaderna för KIT 
under 2018 blev lägre än budgeterat. För vidare utveckling av KIT avsätter förbundet 2,0 mkr 
av det ekonomiska överskottet i ändamålsbestämda medel. 

 
De totala intäkterna ökade under 2018 med 6,1 % jämfört med år 2017. Egenfinansieringen 
var 17,9 %. Grundbidraget via RF minskade med 757 tkr (4,5 %) jämfört med föregående år. 
Idrottslyftet från RF höjdes med 207 tkr (2,9 %) jämfört med samma år. Vid årets slut var 18 
tjänster tillsatta på förbundet. 

 
 

Medlemmar 
 

I förbundet ingående organisationsled 2018 2017 
Personliga medlemmar i lokalföreningar i nationella 
organisationer* 

 
832 737 

 
898 756 

Personliga medlemmar i föreningar 161 743** 186 514** 
Lokalföreningar i nationella organisationer 2 158 2 165 
Föreningar 344*** 361*** 
Nationella organisationer 17 16 

* De nationella organisationerna är paraplyorganisationer för lokalföreningar inom 
respektive koncern/organisation. Det är de nationella organisationerna som är medlemmar i 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. 
** Varav 156 543 (fg år 173 146) är medlemmar i föreningar anslutna till RF. 
*** Varav 336 (fg år 350) är föreningar anslutna till RF. 

 
 

Flerårsjämförelse 
 
 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Verksamhetens intäkter, tkr 30 080 28 342 29 321 25 351 26 323 
Resultat efter finansiella poster, tkr 1 362 1 378 -2 213 -5 097 -5 244 
Resultat efter utnyttjande och 
avsättning 
av ändamålsbestämda medel, tkr 

 
 

1 362 

 
 

4 178 

 
 

-3 713 

 
 

-7 947 

 
 

-4 994 
Eget kapital, tkr 17 247 15 885 14 506 16 720 21 817 
Balansomslutning, tkr 21 123 19 427 18 790 21 754 25 458 
Medeltalet anställda 16 15 16 24 25 
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Förändring av eget kapital 
 

 Balanserat 
kapital 

Ändamåls- 
bestämda medel 

Totalt kapital 

Ingående balans 2018-01-01 13 884 514 2 000 000 15 884 514 
Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel 

 
2 000 000 

 
-2 000 000 

 

Avsättning ändamålsbestämda medel -2 000 000 2 000 000  
Årets resultat 1 362 234  1 362 234 
Utgående balans 2018-12-31 15 246 748 2 000 000 17 246 748 

 
 

Förändring av ändamålsbestämda medel Ingående 
balans 

Utnyttjade 
medel 

Avsättning 
medel 

Utgående 
balans 

 
Modernisera Korpens medlemskap 

 
2 000 000 

-2 000 
000 

  

KIT-utveckling   2 000 000 2 000 000 
 

Summa 
 

2 000 000 
-2 000 

000 
 
2 000 000 

 
2 000 000 
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Resultaträkning Not 2018 2017 

Verksamhetens intäkter    
Medlemsavgifter  116 000 208 000 
Bidrag 2 24 770 000 25 174 800 
Nettoomsättning 3 3 401 340 610 315 
Övriga verksamhetsintäkter 4 1 792 672 2 349 366 
Summa verksamhetens intäkter  30 080 012 28 342 481 

Verksamhetens kostnader    
Övriga externa kostnader 5 -12 889 366 -12 002 779 
Personalkostnader 6 -13 598 142 -12 933 409 
Övriga verksamhetskostnader 7 -2 427 113 -2 547 324 
Summa verksamhetens kostnader  -28 914 621 -27 483 512 

Verksamhetsresultat  1 165 391 858 969 

Resultat från finansiella poster    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 201 562 525 024 
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -4 719 -5 971 
Summa resultat från finansiella poster  196 843 519 053 

Resultat efter finansiella poster  1 362 234 1 378 022 

Årets vinst  1 362 234 1 378 022 

Förändring av ändamålsbestämda medel    
Årets resultat enligt resultaträkningen  1 362 234 1 378 022 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från 
tidigare år 

  
2 000 000 

 
2 800 000 

 
    

Avsättning ändamålsbestämda medel  -2 000 000 - 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat 
kapital 

  
1 362 234 

 
4 178 022 
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 10 500 000 500 000 
Summa anläggningstillgångar  500 000 500 000 

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  3 040 404 414 415 
Övriga kortfristiga fordringar  386 642 448 353 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 798 429 1 022 457 

  4 225 475 1 885 225 

Kortfristiga placeringar    

Kortfristiga placeringar  4 473 793 8 471 947 

Kassa och bank  11 923 823 8 570 273 
Summa omsättningstillgångar  20 623 091 18 927 445 
Summa tillgångar  21 123 091 19 427 445 

 
Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital    

Ändamålsbestämda medel  2 000 000 2 000 000 

Balanserat kapital  15 246 747 13 884 514 
Summa eget kapital  17 246 747 15 884 514 
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 482 962 1 342 861 
Skulder till koncernföretag  500 000 500 000 
Övriga skulder  265 196 4 403 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 628 186 1 695 667 
Summa kortfristiga skulder  3 876 344 3 542 931 
Summa eget kapital och skulder  21 123 091 19 427 445 
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Noter 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. 

 
 

Verksamhetens intäkter 
 

Intäktsredovisning 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som förbundet erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, 
om inget särskilt anges nedan, till det verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer att erhållas. 

Bidrag intäktsredovisas i den period bidragen avser. Hit hör bl.a. det ordinarie SF-stödet, 
idrottslyftet samt stimulansbidrag. Uppdragsersättningar och tjänster intäktsredovisas efter 
utförande. Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt med fakturering enligt 
avtal. 

 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter innefattar fakturerade medlemskap i Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet. Medlemsavgifterna redovisas vid fakturering av medlemsavgifter 
och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 

 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken förbundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge 
tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
tjänsten erhålls därför att förbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det 
ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 

 
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 redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är 
avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som förbundet fått eller 
kommer att få. 

 
Nettoomsättning och övriga verksamhetsintäkter 
Intäkter redovisas vid det tillfälle en faktura upprättas eller, i de fall faktura inte skrivits, vid 
det tillfälle likvid erhålls. 

 
Leasing 
Korpens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs. leasingavgifter redovisas 
linjärt över leasingperioden. 
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Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, 
kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar och leverantörsskulder. 
Instrumenten redovisas i balansräkningen när Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
 

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. 

 
Kortfristiga placeringar 
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med 
lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten 
kortfristiga placeringar ingår aktier, fonder och obligationer som innehas för att placera 
likviditetsöverskott på kort sikt. 

 
Värdepappersportföljer 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har en värdepappersportfölj som ingår i posten 
kortfristiga placeringar i balansräkningen. Portföljen värderas i enlighet med lägsta värdets 
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Det innebär att vid prövning 
av lägsta värdets princip avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom 
portföljen. 

Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets 
löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

 
 

Eget kapital 
Eget kapital utgörs av posterna Ändamålsbestämda medel och Balanserat kapital. I 
ändamålsbestämda medel ingår avsättningar för åtaganden som ska infrias i framtiden. När 
förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. 
Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med 
motsvarande belopp.
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Not 2 Bidrag 
 

                                                                                                                                 2018                      2017   

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen              

RF - Grundbidrag (ordinarie SF-stöd)                                             16 010 000            16 767 000          
RF – Idrottslyftet                                                                               7 310 000               7 103 250       
RF - Riktat stöd                                                                                 1 350 000               1 200 000       
Bidrag från specialdistriktsförbund                                                      100 000                  104 550 
Totalt                                                                                                24 770 000             25 174 800 

    

 

Not 3 Nettoomsättning 
 

I nettoomsättningen ingår intäkter från:   
Fakturerade kostnader 150 494 318 332 
Fakturerade kostnader för ThisIsKorpen 104 906 -6 000 
Administrativa avgifter KIT 2 928 729 - 
Sponsring 185 000 275 000 
Övriga intäkter 32 211 22 983 
Summa 3 401 340 610 315 

 
 
Not 4 Övriga verksamhetsintäkter 
 

 
Försäkringsavgifter 

 
1 786 548 

 
2 267 316 

Deltagaravgifter 6 124 82 050 
 1 792 672 2 349 366 

 
   

 
Not 5 Övriga externa kostnader 
 

Konsultarvoden 4 880 096 4 711 840 
Lokalhyra 1 689 716 1 574 768 
Licenser 1 176 070 1 144 519 
Resor 846 892 778 867 
Kost och logi 2 079 488 1 656 397 
Övriga externa kostnader 2 217 104 2 136 388 

 12 889 366 12 002 779 
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Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
   
 

Medelantalet anställda 2018 2017 
 

Kvinnor 9 8 
Män 7 7 
Totalt 16 15 
   
   
Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 
Löner och ersättningar till styrelsen och GS  

 
 

       1 228 283           

 
 

1 218 286 
 

Löner och ersättningar till övriga anställda 7 710 469 7 043 989 
Totalt 8 938 752 8 262 275 
 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 

 
3 027 335 

 
2 915 408 

Pensionskostnader för styrelsen och generalsekreteraren 512 450 384 034 
Pensionskostnader för övriga anställda            714 047 

 
          669 897 

 
Totalt 13 192 584 12 231 614 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   

Antal styrelseledamöter på balansdagen   

Kvinnor 5 5 
Män 6 6 
Totalt 11 11 

Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare   

Kvinnor 2 3 
Män 1 1 
Totalt 3 4 
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Not 7 Övriga verksamhetskostnader 
 

 2018 2017 

Olycksfallsförsäkringskostnader 2 205 900 2 337 925 
Lämnade bidrag 59 000 83 000 
Deltagar- och medlemsavgifter 139 040 122 641 
Övriga verksamhetskostnader 23 173 3 758 
Summa 2 427 113 2 547 324 

 
 
Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 

 2018 2017 

Utdelningar 93 368 212 164 
Kursdifferenser - 466 
Ränteintäkter 4 373 2 683 
Realisationsresultat vid försäljningar 323 197 358 197 
Nedskrivningar -219 376 -48 485 
Summa 201 562 525 025 
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 

 2018 2017 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 4 719 5 971 
Summa 4 719 5 971 

 
 

Not 10 Andelar i koncernföretag 
 

Namn Antal 
andelar 

Röst- 
andel i 

% 

Bokfört värde 
2018-12-31 

Bokfört värde 
2017-12-31 

Korpen Hälsa AB, 556564-3631, 
Stockholm 

 
5 000 

 
100 

 
500 000 

 
500 000 

Summa   500 000 500 000 
 

 2018-12-31 2017-12-31 

Bundet eget kapital   
Aktiekapital 500 000 500 000 

 500 000 500 000 

Koncernredovisning upprättas inte då det helägda 
dotterföretaget Korpen Hälsa AB är vilande och av ringa 
betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild. 

 

 
 
 

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

 2018-12-31 2017-12-31 

Förutbetalda hyror 106 249 81 290 
Förutbetalda försäkringspremier 522 000 580 500 
Övriga poster 170 180 360 667 

 798 429 1 022 457 
 
 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

 2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna semesterlöner 1 068 573 1 048 808 
Upplupna sociala avgifter 253 241 - 
Övriga poster 306 372 646 859 
Summa 1 628 186 1 695 667 
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Not 13 Eventualförpliktelser 
 

 2018-12-31 2017-12-31 

Borgensförbindelse korpförening 300 000 300 000 
Summa eventualförpliktelser 300 000 300 000 
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Revisionsberättelse 
Till förbundsmötet i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, org.nr 802001-8613 
 

  
  
   

 
Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet för år 
2018. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
 
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 De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet 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. 
 
Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av särskilt avgiven Verksamhetsberättelse för 2018 (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna). Vårt uttalande avseende 
årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 
 
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 
 
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av 
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 och generalsekreteraren avser att 
likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.  
 

Revisionsberättelsen avser årsredovisningen på sidorna 12–24 
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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 misstag. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen. 
 
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 misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 
• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets 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 och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 
 
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren 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 
tvivel om förbundets 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 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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De förtroendevalda revisorernas 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 förbundets resultat och 
ställning. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar  
 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet för år 2017. 
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige. 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 vårt 
uttalande. 
 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  
 
Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  
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 förbundet. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
 
 
Stockholm den 25 april 2019 
 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB  
 
 
 
Ulrika Granholm Dahl   Claes-Göran Nilsson   Mia Petré Lennerman 
Förtroendevald revisor  Förtroendevald revisor  Auktoriserad revisor
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