
 
 
 
Revisions-PM avseende Svenska Pokerförbundet 
 
Undertecknad har på uppdrag av styrelsen för Svenska Pokerförbundet gått igenom 
förbundets räkenskaper för verksamhetsåren 2007 – 2009. Jag har vid denna granskning 
biträtts av förbundets kassör Fredrik Götesson. 
 
Inriktningen på granskningen har varit att få en bild av verksamheten under de aktuella åren 
och hur gjorda beslut tagna vid årsstämmor och/eller styrelsemöten har påverkat förbundets 
ekonomi under perioden. Särskild vikt har lagts vid att kontrollera eventuella ekonomiska 
oegentligheter. 
 
Underlag för granskningen har bestått av verifikationer, förda räkenskaper i digital form, 
upprättade och reviderade bokslut för verksamhetsåren 2007 och 2008 samt för 
verksamhetsåret 2009 upprättat men inte, såvida jag har kunnat konstatera, reviderat bokslut. 
Någon revisionsrapport har inte kunnat hittas i det genomgångna materialet däremot en 
avstämningsdokumentation per 2009-12-31. Därutöver har jag i mån av tillgång till detta tagit 
del av förda styrelseprotokoll och övriga handlingar.   
 
Sammanfattning av intäkter, kostnader och resultat för de granskade åren (i tkr). 
 
Intäkter:  2007  2008  2009 
 
Medlemsavgifter    40        0        0 
Live-SM mm   511    480    245 
Online-SM   450    500    250 
   

 
Kostnader: 
Personal  570    351    171 
Lokalhyra    67        3        0 
Resekostnader mm 256    173    189 
Reklamkostnader 172      31    339 
Advokatarvoden mm   90    415        0 
Rättegångskostnader     0    134        0 
Övr. kostn. live-SM   84    153        0 
Övriga kostnader   82    147      17 
Avskr. samt räntenetto     3        7      31 
 
Årets resultat:                  - 323                      - 434                                   - 252
   
 
 
 
Sammantaget uppvisar förbundet ett underskott på totalt 1 009 tkr under de tre granskade åren 
och har därmed minskat det egna kapitalet från 1 089 tkr per 2007-01-01 till 90 tkr  
2009-12-31. 
 



 
 
 
Kommentarer år 2007: 
 
Under år 2007 hade förbundet fr. o m maj månad en avlönad ordförande, Peder Månsson, som 
för perioden fick 160 tkr i arvode. Dessutom betalades andra löner ut med 251 600 kr. Detta 
till allra största del till sekreteraren Leif Klingemo. Totala personalkostnader uppgår enligt 
ovan till 570 tkr. 
 
Rese- och reklamkostnader härrör sig huvudsakligen till årets Live-SM – uppskattnings-vis 
275 tkr - även om sedvanliga resekostnader till styrelsemöten mm också finns. 
 
Profilkläder till styrelsen har inköpts för 61 tkr. 
 
Angående bokföringens kvalité se mina slutkommentarer. 
 
Kommentarer år 2008: 
 
Under 2008 fick ordföranden 260 000 i arvode. Totala personalkostnader uppgår enligt ovan 
till 351 tkr. 
 
Av årets rese- och reklamkostnader härrör sig uppskattningsvis 97 tkr till årets Live-SM. 
I övriga kostnader live-SM ingår bl. a reklampennor 17 tkr, pokaler 25 tkr samt guldringar 30 
tkr. Av årets kostnader kan även nämnas mötesarrangemang mm via Vegas Event på ca 63 
tkr. 
 
Processen mot Svenska Spel ang. rätten till namnet ”Poker-SM” har detta år dragit 
advokatkostnader mm på 415 tkr. Dessutom fick förbundet eftersom man förlorade målet 
betala del av motpartens rättegångskostnader med 134 tkr. Totalt alltså 549 tkr. 
 
Förvaltningen har varit bristfällig och skatter och sociala avgifter har vid ett flertal tillfällen 
betalats för sent (skönmässig taxering har förekommit) vilket lett till att förbundet drabbats av 
restavgifter och ränta på skattekontot på drygt 13 tkr. 
 
Tidigare inköpta datorer har avskrivits helt tydligen pga. att man inte kunnat ”återfinna” 
dessa. Detta gav en bokföringsmässig förlust på 20 tkr. 
 
En fordran på styrelsen på 2 757:10 finns i bokslutet per 2008-12-31. En kassabehållning på 
13 478:40 finns samma datum. 
 
Angående bokföringens kvalité se mina slutkommentarer. 
 
 
Kommentarer år 2009: 
 
Under 2009 fick ordföranden 130 000 i arvode avseende 6,5 månader. Totala 
personalkostnader uppgår enligt ovan till 171 tkr. 
 
Årets rese- och reklamkostnader på 189 resp. 339 tkr är mycket svåra att fördela på kostnader 
för Live-SM och övriga kostnader eftersom de bokförts på samma konton och att det inte 
tydligt framgår vad som avses. Vissa kostnader kan dock utskiljas avseende SM i Tallinn 
gällande rese- och reklamkostnader. Dessa uppgår till drygt 214 tkr. 



 
 
 
 
Guldringar till SM-segrare on-line och live har inköpts för totalt 147 tkr. 
 
Även detta år har förvaltningen har varit bristfällig och skatter och sociala avgifter har vid 
många tillfällen betalats för sent (skönmässig taxering har förekommit) vilket lett till att 
förbundet drabbats av restavgifter och ränta på skattekontot samt till leverantörer på drygt 27 
tkr (varav ränta till Svenska Spel rörande rättegångskostnaderna på 14 tkr). Förbundet har på 
bokslutsdagen skulder avseende skatter och sociala avgifter på totalt 49 tkr varav drygt 30 tkr 
ligger hos Kronofogden. Detta trots att sista arvodesbetalningen bokfördes i juni 2009.   
 
För att täcka av styrelsen gjorda uttag har 15 tkr av intäkterna avseende Live-SM förts 
styrelsen tillgodo. Såvitt jag kan förstå har detta belopp inte beskattats av de som fått det. 
Kontrolluppgift torde inte ha upprättats. 
 
Angående bokföringens kvalité se mina slutkommentarer. 
 
Slutkommentarer: 
 
De först tre månaderna av år 2007 ger ett ordentligt intryck där bokföringen har bra underlag 
och är lätt att följa. Sedan följer en tydlig och upptrappad försämring.   
Man kan av bokföringen tydligt utläsa att den som upprättat denna inte haft tillgång till 
komplett kvittounderlag när han bokfört gjorda betalningar och uttag från förbundets 
bankkonto utan att han har tvingats att bokföra många poster på observationskonto och andra 
tillfälliga konton för senare utredning. Kvitton har därefter i samband med bokslutet i viss 
utsträckning återfunnits och bokföring av de olika kostnaderna har skett. 
 
Ofta har det enda bokföringsunderlaget för t.ex. kostnader i samband med Live-SM, rese- och 
hotellkostnader, representation och dylikt bestått av kontoutdrag. Kostnaderna har således 
mycket ofta bokförts utan kvitton varav framgår ändamålet med kostnaden och vem det avser. 
En uppskattning av hur stora belopp det rör sig om som är bristande verifierade kräver en 
ytterligare genomgång av räkenskaperna. 
 
Vad avser förbundets intäkter i form av bidrag från olika pokerbolag har också dessa ofta 
bokförts med endast kontoutdrag som underlag.  
 
Ovannämnda förhållanden är inte i förenliga med Bokföringslagens bestämmelser. 
 
Vidare kan sägas att medelsförvaltningen uppvisar tecken på bristande kontroll. Förbundet har 
under dessa granskade år uppvisat stora underskott och dragit på sig stora kostnader som inte 
mötts av motsvarande intäkter. Betalningar av fakturor och sociala avgifter och 
personalskatter har inte gjorts i rätt tid och därmed lett till räntekostnader. Nämnas kan att 
skulden avseende rättegångskostnaden vid stämningen av Svenska Spel vilken låg som skuld 
redan i bokslutet 2008-12-31 enligt uppgift inte betalts förrän i början av år 2012. 
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