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Vårårsmöte 
den 25 mars

Årets vårårsmöte kommer hållas digitalt via 
Zoom torsdag 25 mars kl. 19.00 på grund av 
den rådande situationen med Covid-19.
Mer information om hur det digitala årsmötet kom-
mer att genomföras kommer i ett separat utskick.

Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas 
och protokollföras.

01) Fastställande av röstlängd för mötet.

02) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

03) Fastställande av föredragningslista.

04) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

05) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 
som jämte ordföranden skall justera mötes- 
protokollet.

06) a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det 
senaste verksamhetsområdet.

 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och 
balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

07) Revisorernas berättelse över styrelsens förvalt-
ning under det senaste verksamhets-/räkenskaps-
året.

08) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt 
disposition av överskott respektive underskott i 
enlighet med balansräkningen.

09) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser.

10) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner.

11) Övriga frågor.



Har tittat tillbaka på tidigare utgå-
vor av denna spalt och konstaterat 
att mycket varit repriser av sådant 
ni redan visste. Klubbchef och 
Greenkeeper är duktiga på infor-
mation via hemsida och sociala 
medier. Därför blir följande text 
sådant ni kanske inte visste.
Säsongen som gick blev inte lik 
någon annan tidigare och klub-
ben gjorde det bästa ekonomiska 
resultatet någonsin. Överskottet 
kommer att återinvesteras i anlägg-
ningen.
Det stora bekymret framöver är 

tillgängligheten på banan, framfö-
rallt på helger. Det sitter just nu en 
arbetsgrupp och jobbar med frågan 
och när ni läser detta kanske det är 
fastställt vilka bokningsregler som 
kommer att gälla.
Dessa regler tillkommer som en 
följd av era svar på den enkät 
(Players 1st) som många av er sva-
rat på.
Vi ser fram emot en mycket oviss 
säsong som förhoppningsvis blir så 
bra det kan under nuvarande för 
hållanden.

Leif Herlufsén

Ordförande har ordet
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Tidbokning 2021
En arbetsgrupp håller på att titta 
på tillgänglighet och nya tidbok-
ningsregler för 18-hålsbanan kom-
mande säsong.
Efter att beläggningen ökat med 

50% under 2020 måste vi säker-
ställa att tidbokningsreglerna är 
rättvisa och relevanta och det finns 
inget som tyder på att årets säsong 
skall bli annorlunda jämfört med 

2020 under pågående pandemi.
Arbetsgruppen skall lämna sitt 
förslag till styrelsen 15 mars och 
kommer att presenteras på årsmö-
tet.

Verksamhetsåret 2020
Det ekonomiska resultatet för 
verksamheten under 2020 uppgick 
till 745 799 kronor. Resultatet blev 
683 206 kronor bättre än vad som 
budgeterats vilket både beror på 
ökade intäkter och lägre kostnader 
jämfört med budget.
Intäkterna uppgick till 8 444 372 
kronor vilket var 485 022 mer 
än budgeterat. Kostnaderna var 
106 337 lägre än de budgeterade 
och utfallet av avskrivningar och 
räntenetto blev 91 847 kronor 
lägre än beräknat.

Klubbens spelrättskapital uppgick 
vid årets slut till 10 072 522 kro-
nor vilket var 500 kronor mindre 
jämfört med föregående år.
Amortering på klubbens banklån 
har gjorts med 182 400 kronor 
och lånen uppgick vid årets slut 
till 2 821 900 kronor.  
Årets investeringar uppgick till 
963 153 kronor och avsåg fram- 
förallt maskiner och asfalterings- 
arbeten vid driving range.
Kassan vid årets slut uppgick till 
1 695 418 kronor vilket var en 
ökning med 1 391 832 kronor från 

årets början. Kassaförstärkningen 
beror både på det goda resultatet 
samt ett nytecknat arrendeavtal 
där arrendet betalats i förskott.
Styrelsen föreslår att årets vinst, 
kronor 745 799 balanseras i ny 
räkning. Det egna kapitalet uppgår 
efter årets vinst till 12 439 790 
kronor.

Karlskoga 2021-01-25

Leif Herlufsén, ordförande
Jan Karlsson

Robert Carlsson
Mona Olofsson

Bo Lindstedt

Karlskoga Golfklubbs
årsredovisning 2020



Protokoll fört vid Karlskoga 
Golfklubbs årsmöte torsdagen 
den 26 november 2020.
På grund av den pågående 
Corona-pandemin genomfördes 
mötet digitalt.

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkomna och 
förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd för 
mötet.
Denna fastställdes till 34 röstberät-
tigade medlemmar.

3. Fråga om mötet utlysts på 
rätt sätt.
Mötets utlysande godkändes av 
mötet.

4. Fastställande av föredrag-
ningslista.
Föredragningslista godkändes av 
mötet.

5. Val av ordförande och sekre-
terare för mötet.
Till mötesordförande valdes Leif 
Herlufsén och som sekreterare 
Lennart Febring Landö.

6. Val av två protokollsjustera-
re, tillika rösträknare som jämte 
mötesordförande skall justera 
mötesprotokollet.
Lennart Eriksson samt Thomas 
Sättermann valdes.

7. Fastställande av medlems- 
avgifter, mål- och verksamhets- 
planer samt budget för det kom-
mande verksamhets- och räken-
skapsåret, enl. TeeTime Nr 2, 
2020.
Föreslagna avgifter, verksamhets-
plan och budget godkändes.

Verksamhetsplan
Mikael Heiche berättade om 2020 
års händelser på banan där första 
klippning genomfördes 17 mars 
och därefter öppnade bana för spel 
6 april samt hölls öppen till och 
med 18 oktober.
Eftersom allting ar väldigt ovisst 
om hur säsongen skulle bli på 
grund av Corona blev det väldigt 

svårt med hur stor bemanning vi 
skulle ha på banan. Överenskom-
met blev att reducera banpersona-
len med en man i förhållande till 
tidigare. Anställde 4 st på 6 måna-
der samt en skolungdom under 2,5 
månad.
Tyvärr blev det mycket hög från-
varo på en del av dem och det 
slutade med att vi fick anställa en 
skolungdom till för att hinna med 
den dagliga verksamheten. Till det 
ska sägas att vi har LP (Lennarth 
Pettersson) som ideellt jobbar 20-
30 h/vecka. 
Vår mekaniker Christer har fått 
hjälpa till med ruff- och green-
klippning samt städ och sophante-
ring mer än vanligt vilket innebär 
negativa konsekvenser gällande 
maskinunderhållet.
Det har varit ett oerhört stort spel-
tryck vilket inneburit onormalt 
högt slitage på banan under hela 
säsongen. Detta har medfört att vi 
för första gången fått börja arbetet 
redan 05:30.
På grund av den höga belägg-
ningen har även tidsåtgången för 
klippning ökat. Som exempel har 
tiden för fairwayklippning ökat 
med 23%, tee med 42%. Även ti-
den för regelbunden lagning av tee 
fördubblades!
Som konsekvens fick tyvärr bland 
annat vägunderhåll, maskinunder-
håll samt Par-3 banan försakas en 
del.
Reservdelskostnaden för maski-
nerna har också självklart ökat och 
några dyra reparationer på trakto-
rer, grävmaskin mm. har behövts.

Vad har hänt under 2020?
• En bra vinter, ingen isbränna 

eller mögelskador.
• Vintertäckning – mycket bra 

resultat och vi kommer att 
utöka detta.

• Fortsätter att jobba med vin-
terskadorna efter 17/18. Snart 
klara. Ser en försämring under 
tidig höst, därefter ser det bra 
ut.

Årsmöte
• Stort slitage på tee, många är 

för små för så mycket spel!
• FW har varit bra, lite torra en 

period, men inga större pro-
blem.

• Övningsområdet har öppnat, 
populärt under sommaren!

• Green/tee 7 öppnat. Stängde 
den dock någon vecka innan 
banstängningen för att låta den 
vila och växa till sig.

En del röster hörs gällande den 
”tidiga” banstängningen, men det 
finns fördelar med det inför kom-
mande och speciellt efter en sä-
song med så hög belastning.

Banförbättringar 2021
Hål 1 – Vänster sida green/bunker.
Hål 4 – Ny tee 53-49, dränering 
greenområde.
Hål 5 – Renovering av tee 60-49
Hål 8 – Renovering tee 60-53
Hål 7-8 – Ny väg upp.

Vildsvinen har blivit ett problem 
igen. Måste börja att titta på att 
stängsla in hela banan.

Vill tacka:
LP för banarbete.
Lennart och CeKå för snickerier.
Ivarsson – Manfred + gubbar för 
allt arbete.
Jörgen för trädfällning.

Ekonomi
Robert Carlsson informerade om 
det ekonomiska läget i klubben, 
vilket är ett mycket starkt år. Totalt 
har intäkterna till och med oktober 
varit ca 600 000 kr över budget. 
Kostnaderna under samma period 
hamnar ungefär på samma nivå 
som föregående år.
Inför 2021 är investeringsbudge-
ten på hela 1,4 miljoner kr, där 
den största investeringen är en ny 
greenklippare. Ytterligare inves-
teringsdetaljer finns beskrivet i 
TeeTime.
Årsavgifterna samt städavgifterna 
förändras ej i budgetförslaget för-
utom avgiften för vilande medlem-
mar, vilket presenteras utförligt i 
TeeTime Nr 2, 2020.
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Mötet godkände budgetförslaget 
för 2021 i sin helhet.

8. Val.
Valberedningens förslag redogjor-
des och mötet beslutade enligt 
nedan.

Val av styrelsefunktionärer:
Ordförande
Leif Herlufsén, omval 1 år
Ledamot
Robert Carlsson, omvald 2 år 
Ledamot
Bo Lindstedt, omvald 2 år
Ledamot
Mona Olofsson, fyllnadsval 1 år
Ledamot
Jan Karlsson, vald 2 år 2019
Styrelsesuppleant
Bengt Holm, omval 1 år
Styrelsesuppleant
Thomas Sättermann, nyval 1 år

Val av revisorer:
Revisor
Christine Sundman, omval 1 år
Revisor
Per Söderström, omval 1 år

Valberedning:
Ordförande
Stefan Hallberg, omval 1 år
Ledamot
Peter Bröms, omval 1 år
Ledamot
Vakant

9. Behandling av styrelsens 
förslag och i rätt tid inkomna 
motioner.
Inga inkomna.

10. Övriga frågor.
Lennart Febring Landö: Rangebo-
lagets resultat? 
Robert Carlsson svarar att oktober 
månad ännu inte är klar och därför 
inte finns med i denna redovis-
ning, men det ser bra ut.
Leif förklarade mötet avslutat.

Karlskoga 2020-11-26

Vid protokollet
Lennart Febring Landö

Städdag lördag 10 april
Tid: Kl 09.00-12.00.
Årets städdag kommer genomföras 
på ett lite annorlunda sätt på 
grund av pandemin. Det kommer 

vara obligatorisk föranmälan och 
vi kommer tilldela er ett område 
att städa i god tid innan städdagen, 
det blir ingen samling och tilldel-

ning av hål som det brukar vara.
Det kommer ett separat utskick 
om städdagen och hur man anmä-
ler sig.



Banan
Vi gick in i säsongen med en stor 
ovisshet pga Covid-19. Banan 
öppnade 6 april efter en mild och 
bra vinter. Under vintern hade 
inga nya banförbättringar påbör-
jats eftersom att vi ville presentera 
en bana i riktigt bra skick på SM 
i början på juli. Nu blev SM och 
många andra tävlingar inställda 
pga Corona men vi fick istället 
riktigt mycket spel på banan. 
Arbetstiden för banpersonalen fick 
justeras så att de fick börja jobba 
på banan 05.30 för att speltrycket 
var så stort redan från kl 6.00. Alla 
arbetsmoment har tagit längre tid 
än en normal sommar t ex fairway-
klippning 23%, Tee 43%, sophan-
tering 50%, Bunkrar 100%.
Vad har vi försakat? Bla. Underhåll 
vägar/Gångar, underhåll av fastig-
heter, underhåll av maskiner, P-3 
banan. 
I månadsskiftet juni/juli öppnade 
nya övningsområdet och nya green 
7. Övningsområdet har varit flitigt 
använt sista delen på säsongen. 
Green 7 hade svårt att växa ihop 
i ytterkant och där togs ett beslut 
att stänga den sista veckorna på 
säsongen. Nu blir det stödsådd till 
våren och den bör kunna öppnas 
direkt. 
Den planerade luftningen med 
Air2G2 som skulle ske under hös-
ten blev tyvärr inte av då maskinen 
var trasig men under 2021 kom-
mer det att bli av vår och höst. 
Hösten blev återigen blöt med 
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Verksamhetsberättelser 2020
Seniorkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Kerstin Hjersing, Gunder 
Ericson, Mats-Olov Engström, 
Per-Anders Fors, Thomas Sätter-
mann och Leif Herlufsén.
Man har i år haft begränsade möj- 
ligheter att tävla. Vår egen Senior- 
golf som startade i slutet på juli. 
Alla T-utbytestävlingar, samt 
klubbtävlingar på hemmabanan, 
Bryngfjorden Kristinehamn och 
Nora. Alla dessa tävlingar var till-
gängliga efter 30 juni.
1053 startande i årets avkortade 
seniorgolf är rekord. Det spelades 
11 tävlingar vilket innebär 96 star-
tande i genomsnitt.
Oktobertouren fullföljdes i sin 
helhet.
Allt seriespel ställdes in på grund 
av rådande pandemi.

Tävlingar

Seniorgolfen
I Order of merit segrade Tom 
Lehnberg.

Oktobertouren
Inga större framgångar, dock 
många deltagare i A-Klassen, men 
sämre i övriga klasser.

Övriga aktiviteter
Försök gjordes med höstseniorgolf 
på 9-Hålsbanan men fick avbrytas 
efter en tävling då SGF inte rekom-
menderade klubbar att arrangera 
tävlingar. Samtliga ”bjöds” på mid-
dag exkl. alkoholhaltig dryck.

Seniorkommittén

Det kommer inte att
genomföras någon upptakt 

för seniorer och damer.

hundratals mm regn. Det innebar 
att fairwayluftningen fick avbrytas 
och ett antal dressningar av gree- 
ner och tee fick skjutas upp. 
18 håls banan stängde 18/10 och 
Par 3 banan var öppen med myc- 
ket spel långt in i december innan 
den fick stängas pga snö. 

Trivselkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Leif Herlufsén, Kjell Ivarsson, 
Kristina Nygren, Karin Sten-
ström samt Susanne och Anders 
Öhrn. 

Faddrar/medhjälpare
Kommittén har ej behövt bistå 
Bumle vid träningarna Hcp 36-54, 
eftersom det ej var tillåtet med 
några större grupper. Träningen 
avslutades med en uppskattad 
scramble-tävling där kommittén 
bidrog med fika och priser.

Klubbvärdar
På grund av pandemin har vi inte 
haft några klubbvärdar under 
2020. 

Tävling
Vid Funktionärstävlingen lottades 
priser ut vilket var mycket upp-
skattat.
Som avslutning på säsongen 
arrangerades tävlingar på 9-håls- 
banan på söndagar. Detta fick 
dock avbrytas på grund av 
tävlingsförbudet.



Damer
Damkommittén
Liselott Abrahamsson (ordföran-
de), Karin Stenström (sekrete-
rare), Ulla-Britt Lidner (kassör), 
Ann Karlsson, Gunvor Ek Carls-
son och Turid Gunnarsson.

Övergripande målsättning
Skapa en bättre social gemenskap 
för golfklubbens damer samt att ta 
hand om nya medlemmar och ny-
börjare. Vi försöker motivera och 
uppmuntra både gamla och nya 
medlemmar att delta i damkom-
mitténs aktiviteter och klubbens- 
och distriktets tävlingar genom 
att ge information om pågående 
aktiviteter via hemsida, nyhetsbrev 
och sociala medier. 

Aktiviteter under året
Aktiviteter har på grund av pande-
min inte kunnat ske som tidigare 
år, dock kunde vissa aktiviteter 
upptas när tävlingsförbudet upp-
hävdes:
• Damgolf varje tisdag från juli 

tom september.
• Träningstillfällen med Bumle.
• Augustisvingen singeltävling 

för damer på Karlskoga GK. 

Damkommitténs främsta uppgift 
är att skapa ett forum för golfklub-
bens damer i alla åldrar, genom 
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Verksamhetsberättelser 2020

Junior-Elit
2020 vart en annorlunda säsong 
på många sätt, året startades med 
inomhusträning men väldigt bra 
uppslutning av juniorer. Utomhus-
träningen fick en liten annorlunda 

Tävlings-/Coronaåret 2020
Tävlingsåret inleddes med att all 
tävlingsverksamhet fick ställas in 
. . . men som tur var fick vi i varje 
fall fortfarande spela sällskapsgolf. 
I och med Corona så fick vi tyvärr 
stryka fyra klubbtävlingar och 
även årets matchspel. KM för 
åldersklasser samt KM Foursome 
flyttades fram till augusti.
Vi skulle även ha arrangerat SM 
för klasserna Mor/Dotter samt 
2 Generationer Mixed, men detta 
flyttades fram till 2021. 

Tävlingsuppstarten skedde inte 
förrän i juli i samband med semes- 
tergolfveckan där vi hade 948 del-
tagare.
Semestergolfens mästare 2020 blev 
Glenn Forsman som därmed har 
privat parkering ett år. 

KM
Stora KM spelades i år över 54 hål 
med cut efter 36 hål och samtidigt 
genomförde vi KM åldersklasser. 

Årets klubbmästere:
Dam: Pennie Österberg
Herr: Erik Jonsson
D21: Pennie Österberg
KD50: Mona Olofsson
KH21: Erik Jonsson
H30: Joakim Eriksson
H40: Fredrik Svensson
H50: Lennart Gustafsson
H60: Peder Jonsson
Foursome: Lennart Gustafsson/
Per-Åke Gustafsson

att ordna tävlingar, träningsdagar, 
utflykter till andra klubbar mm. 
Syftet är att spela golf, umgås o ha 
trevligt. Utöka intresset för våra 
damer att resa på olika inbjud-
ningstävlingar och även delta i 
distriktsspel som ordnas varje år.

Damkommittén

start då tävlingsverksamheten var 
inställd hamnade fokus på träning 
och spelövningar. Upplägget med 
längre träningspass under somma-
ren som vi införde 2019 blomma-
de ut under 2020 och vi hade tre 
gånger så många i aktiv träning 
varje vecka. 
När väl tävlingarna för juniorer 
kom igång hade vi ett ökat antal 
juniorer som befann sig ute på 
de olika nivåerna på Teen Tour 
(svenska juniortouren) där en av 
våra juniorer tog sig in på Teen 
Tour Elit vilket är den högsta 
nivån, Hon är den första att nå 
dit på över tio år.
Årets SM Klubblag Blev inställt så 
vi siktar 2021 istället! 
Som vanligt genomfördes Sommar- 
golfen första veckan på sommar- 
lovet under två dagar för barn 
mellan 7-13 år som inte spelat 
tidigare. Samma vecka hade vi 
läger för alla träningsgrupper 
mån-tors med Teen Tour Cup på 
onsdagen.
Sammanfattningsvis har 2020 gett 
oss mycket positivt engagemang 
bland våra juniorer. Något som 
vi fortfarande saknar är ledare för 
juniorverksamheten, förutom våra 
PGA-utbildade tränare, vilket vi 
vill förändra kommande säsong.

Nicklas Sterner 
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Nuläge och förslag
Fastighetsägarna till fastigheten 
Valåsen 2:24, som ligger intill vår 
fastighet Valåsen 2:55, har visat 
intresse av att arrendera mark att 
använda till parkering alternativt 
garage/carport.
Vår tomtgräns ligger på deras 
uppfart och är ganska märkligt 
utformad vilket framgår av bilden 
nedan.
Markområdet omfattar ca 700 m2. 
Ett avtalsförslag har tagits fram 
med följande punkter utöver 
formalia:
• Arrendetiden är 25 år från och 

med avtalets undertecknande.
• Arrendatorn har rätt att använ-

da området till parkering och 
grönområde.

Styrelsens förslag om arrende
• Arrendatorn får inte, utan 

markägarens skriftliga godkän-
nande, använda området för 
annat ändamål än parkering/
grönområde.

• Arrendatorn äger rätt, efter 
erhållet bygglov, att uppföra 
garage eller carport på området.

• Arrendatorn ansvarar för sköt-
sel av området i form av gräs-
klippning och slyröjning.

• Arrendatorn har rätt att överlåta 
avtalet i samband med överlå-
telse av arrendatorns fastighet 
intill Valåsen 2:55. Övrig över-
låtelse av avtalet får ej ske utan 
markägarens skriftliga sam-
tycke.

• Arrendeavgiften är 3 200 kr per 
år. Avgiften är indexreglerad.

Arrendatorns syfte med avtalet är 
säkerställa tillträde till sitt nuva-
rande garage och uppfart samt ha 
möjlighet att uppföra ytterligare 
garage eller carport. Styrelsen har 
avvisat arrendatorns förslag att 
köpa marken av klubben.
Styrelsen föreslår därför årsmötet 
att godkänna ett arrende av mar-
ken enligt ovan.

2021-02-19

Styrelsen
Karlskoga Golfklubb



RESULTATRÄKNING 2020
Intäkter 2019 2020 Budget 2020

Årsavgifter 4 715 720 5 057 700 4 971 850    
Greenfee 902 901 1 346 785 850 000    
Sponsring 602 144 532 110 620 000    
Fastigheter 253 717 303 350  265 000    
Banan 414 052 303 120 320 000    
Idrott 467 591 353 172 488 500    
Kommunbidrag 20 000 20 000 20 000    
Utbildning 125 140 137 720 120 000    
Uthyrning av personal 100 425 103 400 100 000    
Övriga intäkter 183 563 287 015 204 000    
Summa intäkter 7 785 253 8 444 372  7 959 350    

Kostnader

Personalkostnader banan 2 169 737 2 261 589 2 109 205    
Banan 1 350 874 1 497 033 1 463 500    
Fastigheter 612 138 579 505 606 500    
Idrott 581 621 405 147 618 000    
SGF 228 710 239 910 240 000    
SGF - GIT 80 906 88 991 95 000    
Personalkostnader kansli 1 096 688 990 750 1 023 348    
Administration 337 397 387 985 374 000    
Försäkringar 72 740 83 095 75 000    
Annonser, reklam 39 517 58 161 50 000    
IT 60 167 80 295 73 500    
Utbildning 44 785 46 110 50 000    
Övrigt 158 218 120 145 167 000    
Summa kostnader 6 833 498 6 838 716 6 945 053

Resultat före avskrivningar 951 755 1 605 656 1 014 297    
Avskrivningar 776 548 811 403 900 000

Resultat efter avskrivningar 175 207 794 253 114 297
Ränteintäkter 47 585 43 684 47 600    
Räntekostnader – 107 047 – 92 138 – 99 304
Årets resultat 115 745 745 799 62 593

Bokslut 2020
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BALANSRÄKNING 2020
TILLGÅNGAR 2019 2020 Budget 2020
Anläggningstillgångar
Mark 1 089 583 1 089 583 1 089 583    
Markanläggning 571 723 536 560 536 723    
Stora banan 7 138 517 7 303 517 7 298 517    
Lilla banan 3 279 591 3 279 591  3 279 591    
Byggnader 4 451 272 4 451 272 4 451 272    
Ack avskrivningar bana, byggnader – 4 437 907 – 4 688 480 – 4 682 907    
Maskiner, inventarier 1 677 894 1 950 380 1 709 894
Summa 13 770 673 13 922 423 13 682 673

Aktier och lån
Aktier i Karlskoga Drivningrange AB 100 000 100 000 100 000    
Lån till Karlskoga Drivningrange AB 1 40 000 1 400 000 1 400 000    
Summa 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omsättningstillgångar
Kassa, bank 303 586 1 695 418 270 000    
Medlemsfordringar 5 246 570 4 993 326 5 000 000    
Övriga kortfristiga fordringar 113 321 52 072 100 000    
Summa omsättningstillgångar 5 663 477 6 740 816 5 370 000

Summa Tillgångar 20 934 150 22 163 239 20 552 673

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Spelrätter 10 073 022 10 072 522   10 073 022    
Balanserat resultat 1 505 724 1 621 469 1 621 469    
Årets resultat 115 745 745 799 62 593
Summa Eget kapital 11 694 491 12 439 790 11 757 084

Långfristiga banklån 3 004 300 2 821 900 2 821 900

Kortfristiga skulder
Utnyttjad kredit Swedbank
Leverantörsskulder 158 679 85 795 150 000    
Semesterlöneskuld 157 970 169 242 150 000    
Förutbetalda intäkter 5 538 712 5 488 465 5 300 000    
Övriga kortfristiga skulder 379 998 1 158 047 373 689
Summa kortfristiga skulder 6 235 359 6 901 54 5 973 689

Summa eget kapital och skulder 20 934 150 22 163 239 20 552 673
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AVSKRIVNING PÅ ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Bananläggning och byggnader
 2019 2020 Budget 2020
Ingående anskaffningsvärde 14 072 193 14 869 380 14 869 380
Investeringar 797 186 165 000 160 000
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 14 869 379 15 034 380 15 029 380 
  
Ingående avskrivningar 4 190 084 4 437 907 4 437 907
Årets avskrivningar 247 823 250 573 245 000
Utgående avskrivningar 4 437 907 4 688 480 4 682 907    
   
Utgående restvärde 10 431 472 10 345 900 10 346 473    

Markanläggning
 2019 2020 Budget 2020
Ingående anskaffningsvärde 703 264 703 264 703 264    
Investeringar  
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 703 264 703 264 703 264    
   
Ingående avskrivningar 96 379 131 541 131 541    
Årets avskrivningar 35 162 35 163 35 000    
Utgående avskrivningar 131 541 166 704 166 541    
   
Utgående restvärde 571 723 536 560 536 723    

Maskiner och inventarier
 2019 2020 Budget 2020
Ingående anskaffningvärde 10 991 935  11 051 935 11 051 935    
Investeringar 60 000 798 153 652 000    
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 11 051 935 11 850 088 11 703 935    
   
Ingående avskrivningar 8 880 478  9 374 041 9 374 041    
Årets avskrivningar 493 563 525 667 620 000    
Utgående avskrivningar 9 374 041 9 899 708 9 994 041    
   
Utgående restvärde 1 677 894 1 950 380 1 709 894
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