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YerksamhetsFerättelse far 2§17

Styrelsen for Jonåkers golfklubb avger foljande verksamhetsberättelse for året 2017.

Ekonomi:

Klubbens ekonomi framgår av bifogade årsredovisning.

Åre$ resultat efter finansnetto uppgår till - 225,1tkt (-269,3),vilket låg i paritet med
prognosticerat resultat i samband med budgetårsmtitet.

Totala intäkterna uppgär till4.893 tkr, vilket är 136 tkr högre ån föregående år. intiikter tiän
årsavgifter, greenfees och sponsring, förehgsgol{ driving ränge och iarnpingen uppvisar
samtliga positiva awikelser. Samtidigt är "intern sponsring/tjänster" och startavgifter något
lågre mot ftiregående år.

Röreisens kostnader uppgår tiii 4.6i3 titr ochhar ökat mot ffiregående år med 1i3 tkr. Största
negativa awikelserna består av underhåll av bevattningssystemet, vatten och avlopp, övriga
lokalkostnader samt leasingkosarader for maskiner.

,&rets investeringar uppgår totalt till 111 tkr, och består främst av ett nytt ssrsystem för
L'^*.*++-i-^*uv v sLLrrriltsvt_t.

Langfristiga skulder uppgfu till 8.850 tkr efter atthaamorterats rned 150 tkr under året.
Checkkredit ligger kvar på totalt 2.000 tkr och har vid årets utgång utnytrjats med 1.417 tkr
(1.2s2 tkr).

Antalet golfutövare i Golf-Sverige har f-tirsiktigt startat att öka igen på en del klubbar. Vår klubb
har glädjande nog under 2017 en nettoökning med 46 st medlemmar. Det är framforallt vårt nya
Guld Prova på medlemskap som ökat med nya medlemmar. Vi kommer att fortsätta med denna
medlemsform och har en strategi &ir en ny medlem stegvis mellan år 1-3 uppgraderas till Guid
medlem. 2017 ökade våra årsavgifter med 30 tkr mot friregående år. Vi råknar med afi våra
medlernsformsaktiviteter kommer att ge full effekt om 3 år. För en golfklubb idag gältrer det att
hålla kvar intresset feir nya och aktiva golfare. Manga ser i dagens alctiva livsforing över sin
medlemform, fbr att få den så anpassad till sitt golfspel som möjligt. Yår ambition är att ha
tillråckligt flexibla medlemskapsformer så att det ska passa vart i livet man än befinner sig. Vi
försöker även aktivt bearbeta passiva mediemmar att ffi mtililighet att återuppta golfandet genom
olika er§udanden.

Genom{iirda aktiviteter 201 7:

' 'Vi 
har genomfört 2 st Aktivitstsdagar meciProva-på-goif och "gröngoiingsgoif-

for att {ä in nya medlemmar.
. Vi har annonserat framförallt på vår Facebooksida.

" Vi har varit en del i projektet "Kiladalen"
* Vi har marknadsför.våra nyamedlemskapsformervia nyhetsbrs,,' oehfaeebook.
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Yi har marknadsfört nyborj arkurs inkl prova-på-medlernskap

Yi har samarbetat med Stigtomta och Björkvik/Ålberga skola dåir vi hade många som
provade på golf.

Vi har samarbetat med flera skolor och er§udit ungdomar fri golfkurs, medlemskap och
lan av utrustning. vi hade 49 deltagande ungdomar på ett fyra dagarslager.

Under 2017 har vi även investerat eller utvecklat fiiliande:

' vi har investerat i ett aytt ssrsystem till vån bevattningssystem.

' Vi har fortsatt med forbtiuringar av restaurangbyggnaden och maskinhallen.

' Vi har investerat i Golfident som är ett helt nytt system ftir att föra score och registrera
hcp på tävlingar och sällskapsronder. Vi komrner med Goifident att kunna förm;dla "live
scoring", förenkla tävlingsadministration samt spara kostnad.er på scorekort samt
mtij I iggöra nya sponsorintäkter.

' Vi har tagit fram ytterllgare tees§ltar tiil ett flertal röda tee's samt nva
informationstavlor till bl a husvagnsparkeringen.

. Vi har grärt ner en bevattningsledning på korthålsbanan

' Vi har inventerat och justerat allaväravafienspridare runt våra greener för att säkerstiilla
en jämn vattenftirdelning som kommer att hjalpa till och hålla våra greener i gott skick.

' Vi har fortsatt attundravår layout av banan via klippning och gallring av tråd och buskar,
ftr såväl speluppievelsen som skötseln.

. Vi har byggt om och gjort vår Pitching Green större.

' Vi har ett fortgående arbete med att utveckla varumärket Jönåkers GK och de värderingar
^^J- --J -i -*9-f*-uLil varu vl §t4r lu_t.

' Vi arbetar vidare i klubben med olika projekt samt kommitteverksamheterna.

' Vår ambition är att upplevelsen, servicen och kvaliteten på banan fortsatt ska vara i
toppklass ftir det segmentet vi befinner oss i. Vi har genom de giist och medlems-
undersökningar som gjorts ffitt valdigt höga betygpå både service och bemcitande.
Områden att förbättra ytterligare år driving rangen, våra bunl«ar och framja ett snabbare
speltempo.

Huvud in riktnitga r inft r 201 8i

Vi ffir fortsaua att ha en nogsam kostnadskontroll och investera med hiinsyn till våra roswser.

Att arbeta med aff cka vårt medlemsantal genom att genomftira ett flertal aktivitetsdagar
under året. En viktig aktivitet är Golfens dag lordagen den 26 mq. Bearbeta och skapa
goda forutsiittningar for våra passiva medlemmar att återuppta golfen.

Att aktivt marknadsföra våra flexibla medlemsformer, såsom Prova på medlemskap fti,r
1.990 kr. Guld Småbarnsftirälder, '"Spela 2 för l" . Greenfeemedlem Pius dar det ingår 3
ronder for 990kr

a

a
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. Friskvårdsbidraget. Er§uda nybörjarkurser inkl medlemskap mm.

. Vi arbetar vidare med vår varumårkesprofilering samt via vår kommunikationsgrupp med
marknadsföring, hemsidan och sociala medier

. Bibehåila vår goda kvalitö på golfbanan. Samtidigt fortsätter arbetet med att göra mindre
forbåttringar av banan.

e Qa Äti^- Ia6.mn få* -++ l*Jij- -^J^lÄJ;* ^^L *ol+o**+ E- ..,i1,+;^ J.^,,r*--I.+ a- ^+* # ^++uw vYvr u4rtorr rVr 4LL trvJa JPurblouJUlr Uryll eYVlavrlrl JL. LIM§Li6 ftlrUrywrar] cl"t +Lt r.l, vrl

snabbare spelflöde påhål 14-15.

' Fortsiitta ombyggnationen vår korthålsbana till en 5-hålsbana. Denna bana ska även vara
anpassad till barn med en 30m - 50 m -100m bana till varje hå1. Enkla uppbyggda
gresner med ftirberedelse för bevattning,

' Ytteriigare nya moderna och rurderhållsfria s§ltar till parkeringen och korthålsbanan
samt nya tee-markeringar.

' Sista etappen av att forbiittra vår bevattningsanläggning genom analys och justering av
spridare även på våra tees.

' Foitsätta nied mycket informat;on till våra rrredlei:'r:rrar -ria -uär hen-,sidE faccboak,
instagram, e-post och nyhetsbrev.

' Fortsätta samarbetet med skolor och ftirsningar för att säkerställa återviixten i klubben.

" Fortsätta utveckla verksamheten for våra medle§rmar i första hand genom våra
kommittöer.

' Restaurongen kommer även 2018 att drivas av Lasse Forslund och Sture Lisstrand som
Jönåkers Golfrestaurang. De giorde ett rnycket bra arbete 2017 och vi ser fram mot
ytterligare ett bra år.

' Vår golfshop har ffitt en genomgående ny och frasch inredning. Shopen är ansluten till
1l-!f-+-:^ ^-L L-- a 4Å ^^--J--+ *-.t.^^l 

-x.:J-'^l-tt!71 
-z ^--i-- --- --L--L--^\JUltsLt lt l.rrvll Ilat stt §tulI sUILllltUtlL lilUU BUU lrrUJrt$rltrl trll UtptUVlllllg .tV UUUStttlllg.

Kommittderna:

Lrngriomskommi-ri6n:

Tommy Arwidson och Mikael och Alexander Stålbrand.

Träningar har genomftirts ftir knattar, ungdomar samt ffåningsgruppen.
Tmm', 

^ 
^."*{{ffi l\Äil-opl §+ålt -.-ä rgk Å loo.^..1* §.+åtLto*'{ Ion*.ra-)+ frÄnrya {}ly rcm*ljrol uiruit-y -u !vrusLrr- ivlt,h,(l!l rJiltrIuiaritl rJvil rriE^d.rlLIuI !lLaIIJiclllu ll.}f' iafllLIt.1IiinL In-l ]ailiifibai

grupper. Vi hade ett faditionsenligt golflåger der'l9-22juni dår 49 av våra ungdomar samt
nybörjare deltog. Tommy Arwidson, Mikael Stålbrand, Alexander Stålbrand, Joakim
Stålbrand, Daniel Sjöberg, Jimmy Gustafsson, Ronny Andersson och Marina §amarina var
ledars och våra juniorer drillades i spel, teknik osh teori.

Vi har haft ett lag i ungdomsserien tillsammans med Kiladalens GK. Laget fick tyvar inte
ihop lag till sista omgången av grundserien och missade finalspelet. Deltagare i
ungdomsserieiaget under året har varit Eric Arwidson, Filip Lindkvist, och Lucas Dannörus
från Jönåkers GK och ytterligare2-3 spelare från Kiladalens GK"
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Skandia Cup klubbkval spelades tisdagen den 20 juni. Lucas Danndrus vann P 16-klassen,
Erie Årwidsan P 15-klassmr ocl: Filip Lin#ntst Fi3-idassen. Er"ic giuk sedan iängst i år
genom att ta sig vidare från gruppkvalet och tå sig till regionknalet på Finspångs GK.
Vi hoppas att fler ungdomar kommer med och spelar tiivlingar.

Att tiivla i golf iir en sak och att spela eller leka golf en annan. Det ska finnas plats ftir bägge i
vår kl.ubb. Det år es alldeles s'peciell kåssla as +it{s r$ ä*rer tr$arags+r*+å&.t ea kxd+gs-
morgon nåir det år full fart på ungdomsgrupperna. Ungdomarna är klubbens framtid!

Junior-Elit verksamhet

Vi deltog i Juniorserien för ungdomar upp t o m22 är- Vi kom på fiarde plats i grundserien
och på 3.e plats slutspelet, vilket gav en check på 2000kr till vår ungdomsverksamhet.
I laget spelade Victor Jonsson, Erik Fredriksscn och Rasmus Oberg, Lucas Danndrus, Oscar
Strömvall och Eric Arwidson.

Vi har haft ett antal ungdom&r som tiivlat på Skandia Tour Distrikt under året.
Victor Jonsson, Rasmus Öberg, Eric Arwidson, Lucas Danndrus och Oscar Strömvall har spelat i
Pl-klassen i Skandia Tour Distrikt. Rasmus Oberg föll på målsnöret i sista omgången och
slutade pä2.a plats i grundseriens o-o-m. I finalspelet Pl kom Rasmus på 5:e plats. Victor
Jonsson har under året tåvlat på Skandia Tour Regional. Rasmus Öberg fick årets stipendiat av
klubben för fina insatser under året. Vi gratulerar våra deltagare och hoppas på fina resultat även
kommande är.

I«ubbens elitlag tåvlade på Nyköpings GK i Div 2 Sydöstra. Det kåimpades i två dagar och laget
lyckades bli två placeringar bättre än året innan. Deltagare var Jimmy Borg, Emil Holm, Tobias
Holmsell, Rasmus Öberg, Andreas Jonsson & Victor Jonsson.
Vi iroppas på en revansefi 20i8 på ionåkersiiKi

Banutvecklingskomm ittdn :

Per-Erik Jansson (ordf<lrande), Marie Landeblad, Ronny Andersson och adjungerande har
varit Tommy Arwidson och Peter Trolleling.

Ånnu ett golffir har nåu sitt slut, banan öppnades fcir spel den 17 mars och stiingdes 23
november- Kommitfdn har underaretinte var:'t*saralaf frll nagertmö{q barårragffr telefar-
kontakt.

Den traditionella ståddagen genomfbrdes den 29 apnlmed bra uppslutning och mångabra
jobb genomfördes.

Flera andra arbeten som vassröjning i dammarna, sikfrijningar har till viss del genomförts
under året och skall under vintern fortsätta friimst på hål 14 och hål 15 när marken fryser till,
vilket underlättar ftillningar av tråd vid bl.a green på hål i4.
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Korthålsbanan är ett återkommande objekt som tyvärr inte hunnits med i linskad takt.
Ber,affrringssl"ang har gråivfs neiSrmder året och de fraiierade arbeten*a jrre'dn1,a'§reörri:r skall
(måste) pab<irjas under våren 2018, vilket kråver en del ideell arbetskraft. Pitching green vid
klubbhuset har byggts ut fiir att ffi ett störue användningsområde.

De dråineringsarbeten som skulle genomföras vid 6:an och 7:an green kunde inte utftiras på
gn:sd av ellt ege s+s". kee ,++der Lxistee.
Tiock ruff har klippts ner två gånger under säsongen, vilket gör att banan ser mer "öppen" ut,

Slutligen ett tack till banpersonalen och frivilliga sCIm hållit banan i ett fantasriskt bra skick
och då framforallt greenerna som har varit "superbra" senare delen av säsongen
Ser fram mot ett nyft år, da vi tillsammans $ålps åt att fiirbattra vår redan flna golfbana rned
olika insatser som inte den fasta personalen hinner med.

Tävlingskommittdn

Lill Ingvarsson (ordförande), Johan Engström, Nina Hoff, Aaders Borg, OlaAlmqvist cch
Åke widholm

Vi har under tävlingssåsongen ZAif haft.en mängd tiivlingar och här ftiljer ett utdrag:

Vi startade med en Vårscramble med 36 deltagare toljt avl'ornmys Grand Opening den T
maj, med 93 spelare. Den 21 maj spelades Golfträftet Trophy, en greensome tävling med g6
deltagare. Den alltid lika trevliga Gökottan, med shotgunstart kl 06.00 och avslutande
sillbuffe lockade i år 104 spelare!

Ånneii oeh Erkki Tunmi från Norrköping§örlerköping GK terg henr ftirsrtaplatsen på Skobes
Åkta-make tiivling med 43 psäng. Elåggavtingen gic[ ro* uåligt av stapeln den 6 juni. I år
kåimpade 83 spelare med att ffi flaggan med så långt som mdjligt. Avslutning med siirspel fcir
alla de som hade slag kvar. På Srirmiandsutbytet deltog 89 spelare fran hela 15 Srtrmlands-
klubbar ftiljt av Midsommarsexan med 112 spelare. Rolig spelform i par dar 3 olika
spelfc*rer av';erkas under ronden.

Den 1 juli gick den traditionsenliga tävlingen Rosa Damdagen av stapeln. Det var 13 året i rad
som tiivlingen htills och 114 damer deltog. Det är ett stort engägemang med en siirskild
kornmitte som anordnar tlivlingen och gör ett fantastiskt jobb. Ni ska ha ett stort tack. SN-
gCIIfffi -spelade-s med $ra *slJrv€Jdå€år dary ileh +å finaldagen spölåde 28 st 4-marnalag- På
Jonåkerdagen den 15 juli kom 82 spelare och spelade Irish Greensome, närspelstävlingär och
frågesport samt en väldigt god grillbuffe gjorde detta till en fin dag diir vi firar vår golfbana.

KM Äkta makar/sambo vanns även i år av Jimmy Borg och Angelica Liija.
KM Foursorne vaflns av Andreas Boström och Jimmy Borg.
KM Herrkl&ssen varns av Bjorn Antonsson och Damklassen vanns av Marina Samarina samt
Juniorklassen av Victor Jonsson.
KM 2 generationer vanns av Anders och Jirnmy Borg.
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Höstscramblen som åir en av årets populiiraste tävlingar spelades den 9 oktober spelades av
trela i56 persorrer"
Avslutningstävlingen som är uppkailad till Anders Lundholms minne. Anders våmade alltid
om juniorerna och ett stipendium tilldelas en junior som tagit eff stort kliv i sin utveckling.
Årets stipendium gick tifl Rasmus Oberg.

F<iret+{{l 'rs{ l+#.s+da *,åvliager, i'.ar det spe}ats e&rge mi+dre tär,.liagar, t ex de populära
Fredagstiivlingarna där man spelar nio hål och avslutar med en bit mat.

Det iir många som varit med och seu till att vi kunnat genomfcira årets tävlingar.
Ett varmt tack till alla er som på eff elier annat sått bidragit tilt detta.

Lagledare i seriespeleni

H 3tl
H40
H50
H60
H65
H70

Daniel Sjöberg
Jimmy Gustafsson
Anders Ljungberg
L ennart Stonn ( Sönnlands serien)
Lennart §torm (mellansvenska veteranserien)
Bertil Nilsson (Sönnlandsserien)

Damserien MarinaSamarina
Herrar Div 2 Tobias l{olmsell
Junrorserien Marcus Söcierström
Ungdomsserien Jimmy Dannörus

Yeterankommittdu

Lars-Eric Antonsson (ordftrande), Olle Beijar, Peter §aersgaard, Lars-Tommy Larsson, Ewa
Hansson, Leif Hansson, Ånders Backe och Lars-Ivar Nilsson.

Klubbens veteraner har under säsongen samlats mandagar och tarsdagar på vår fina bana ftir
'tr+'4ig eh &iskyårda#de ss{:lvsre. Fråa de."r 2G apri{-her det s-pel*ts :b,Ae*e+aiager {ned
avs-l.utan{e slaggolf den 29 september. Individuellt spel har varvats medlagspel med olika
tävlingsfonner. Avslutningståvlingen vanns av Carl Söderström 70 slag tAu fotiO av KJ
Englund 71 slag. Båda dessa 75 + gossar visade med eftertryck att "gammal är äldst".

VcrJ3mmii*sigt har aret var,r'r $ unge*år samma nivä son: 20I 6. SammarJagt 8I rrpeJare 1ar
giort 1125 starter. För att vara kvalificerad till den avslutande tiivlingen kråvdes åeltagande i
minst 15 deitAvlingar - 47 var kvalificerade varav 43 deltog.

Vid avslutningen ftirdelades stt rikt prisbord finansierat av startavgifter och sponsarstöd från
Ica Maxi och Tommlrs Golf Store. Av startavgifternagick 5 500 kr till Jönakårs GK.
Pris ftir deltagande i flest deltävlingar fick Margareta Ölander, som deltog hela 35 ganger.
Order of Merit vanns av Guy Ericson foljd av Peter Kjaersgaard och Kurf Sundberg.

Nu ser veteranerna med tillftirsikt fram emot nästa säsong.
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Medlemskommitt6n:

Ingegerd Yesterlund (ordforande), Anita Craelius-Jalk, Daniel Sjöberg, Magnus Andersson,
och Jimmy Gustafsson.

Golftns dag arrangerades på Jonåkers GK och över hela Sverige den 20 maj. Vi hade
prove-p&-gsld px*tt*å+4i.ng+ch shsrt gslf ft{4e yngre.

Faddergolfen startade den 15 maj med 22 personer och har fortsatt till den 3 september med
varierande antal men snittet är ca 10 personer. Ett uppskattat inslag i faddergolfen är att
Tommy, vår pro har deltagit ett antal gånger med en liten genomgang av olika slag innan vi
har gått ut på banan.

Vi har varit efi ganska stort gång medlemrnar som bidragit med sina erfarenheter i golf och
många nya har darfiir klarat aff siinka sitt handikapp.

Fredagstävlingar har ägt rum efi flertal tillfiillen, en rolig ttivlingsform * mat år ett trevligt sätt
att låira kiinna nya och gamla medlemmar. Vi har dessutom varit delaktiga i den stora
damtävlingen "Rosa bandet"

Marknadsfiiringsko mmittdn :

T'ommy Arwldson (sammankallande), Thomas Ström, KurtNiisson & Roy Krantz.

Vi har under ZAfi haft.en ökning på extern sponsring med i2 Ya,menminskning av våra

lnterna sponsortjiinster. Företagsgolfen har ökat med,7Ya. Vi har fortsatt med våra paket med
företagsgolf och mat från vår restaurang.

En ny sponsorgrupp i projektform har tråffats efi antal gånger under våren fcir att hitta vägar
som kan stärka klubbens ekonomi. Yi har uppdaterat och uppgraderat de paket som vi
er§uder till befintliga och tilltiinkta sponsorer. Vi gick igenom en diger lista av lokala foretag
och kontaktade ett urval. Yi fick några napp, medan en del var intresserad av

'k+*d/per*+alsååffar. Gnrppea 1*r ,.rppaa+at och &rts+ltter att uppme*a se.dtertrr:++r s+p- trs{
sig kunna bidra i arbetet med att öka klubbens intiikter.

Parallellt med detta projela har vi bildat en kommuaikationsgrupp, sollt arbotatmed vårt
varumärke, kommunikation via nyhetsbrev och sociala medier. Detta arbete kommer att fortgå
och utökas under kommande år.

§ammanfattning

Styrelsen vill tacka alla ideellt arbetande krafter för att vi
möjlig att bedriva.

alla tillsammans gjort verksamheten

Avslutningsvis vill styrelsen varmt tacka alla kommittdledamöter, medlemmar och personal
ftir fina insatser under det gångna året. Ett specielit tack riktas också till våra sponsorer fbr
deras mycket vårdefulla stöd till klubben.
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Ekonomisk fl erårsj ämförelse

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr)

Nettoomsättning
Årets resultat
Soliditet %
Kas salikviditet brutto o/o

Nyckeltalsdef,rnitioner framgår av tilläggsupplysningama

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen fiireslår att den ansamlade vinsten:
Balanserad vinst 2 322 367 kr
Årets forlust -225 089 kr

Behandlas så att i ny r?ikning överft)res 2 097 278kt

Jönåker den 13 mars 2018

20t7
4893,2
-225,I

15,8
72,3

20t6
4757,4
-269,3

17,2
96,7

QiJ,J-r u*t;, fu
Peter Hallberg 

[ 
*omas Vedin Katarina Klang Tasevski

kk
Vår revisionsberättelse har angivits 12 mars 2018

oY|(f ö-,-*,1.P..-
Roy Krantz Kurt Nilsson
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ÅRsRguovrsNING .röNÅxnns GoLFKLUBB
Org.nummer 8 1 900 1 -3253

RESULTATNIiTNTNC

Samtliga belopp i tkr.

Intäkter Not
Årsavgifter
Startavgifter
Sponsor/reklam
Företagsgolf
Greenfee
Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Tävlingar/träning
Kostnad sponsorer/reklam
Informationsko stnader
Leasing Golfbilar
Lokalkostnad
Bankostnader
Maskinkostnader
Övriga kostnader
Administration
Avgifter till SGF mm
Personalkostnader

Summa kostnader

Resultat fiire avskrivningar

Avskrivningar

Resultat efter avskrivningar

Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader/ Årets resultat

2017 0l 01 - 2017 t2 3t

2017

2.485,5
378,0
411,4
129,0

1.092,8
396,5

4.893,2

434,0
100,9

2,4
59,4

382,6
463,9
619,5
303,1
224,4
221,7

1.741,3

4.613,1

280,1

-240,2

+39,9

0,0
-265,0

-22501

2016

2.455,1
386,7
440,7
119,8

1.058,2
296,9

4.757,4

3gl,g
94,1
))5
59,4

405,0
360,6
7)5 )
lg2,g
245,4
205,1

1.791,6

4.499,5

257,9

-244,4

+13,5

0,0
-292,9

-269,3
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ÅnsnnuovISNING .röNÅxnns GoLFKLUBB 2017 0t 0t - z0t7 Lz 3t
Org.nummer 8 1 900 1 -3253

Balansräkning

Samtliga belopp i tkr.

TILLGÅNGAR

Materiella anläggnin gstillgån gar
Bana, range och byggnader
Maskiner, inventarier
Summa anläggningstillgångar

Oms ättnin gstillgån gar
Varulager
Kundfordringar ffrm
Förutbetalda kostnader
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Låneskuld
Checkkredit

2017Not

12.884,5
33,9

12.918,4

I77,0
14,l

140,4
40,3

371,8

L3.290,2

2.322,4
-225,1

2.097,3

8.700,0
1.417,3

10.117,3

150,0
28,4
95,0

113,3

6gg,g
1.075,6

13.290,2

2016

12.954,5
92,8

13.047,3

160,2
14,9

244,7
33,9

453,6

13.500,9

2.591,7
-269,3

2.322,4

8.850,0
1.251,8

10.101,8

150,0
63,3
96,6

129,4
638,4

1.076,7

13.500,9

1J

4

6

7

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfr skuld
Leverantörsskulder
Personalskatt , sociala avgifter
Upplupna personalkostnader
Upplupna kostnader o förutb. intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Finansieringsanalys

(rkr)

lB Likvida medel

Årets Resultat

Återläggni ng Avskrivni nga r

Årets investeringar

Förändring långfristiga skulder

Förändring lager

Förändring övr. kortfristiga Fordringar

Förändring övr. kortfrist skulder

Förändring av likvida medel från årets verksamhet

UB Likvida medel

20t7 0101-2017 t23t

20L7

33,9

-225,L

240,2

-LlL,3

15,5

-16,8

98,5

4p
6,4

40,3

Tilläggsupplysningar

Samtliga belopp i tkr.
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen
(tidigare regelverk).
Principen är oförändrad jämfort med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
infl1ta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar ay inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed.
I ftiretaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: eget kapital i förhållande till balansomslutning eller
överlevnadsförmåga i det
långa perspektivet. Mer än l5oÄ ger en god
överlevnadsförmåga.
Kassalikviditet brutto : Omsättningstillgångar exkl varulager
plus outnyttjad checkkredit i ftirhållande till kortfristiga skulder
visar betalningsförmåga i det korta perspektivet. Mer än 100%
ger en god betalningsformåga.
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Not 1

Leasingavtal

Årets leasingkostnad uppgår tlll 420,5

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
senare än ett år men inom fem år

Not 2

Löner
Sociala kostnader
Pensions kostnader
Övriga personal kostnader

Not 3
Byggnader och mark

Ingående anskaffning svärde
Årets anskaffning
Utgående anskaffnin gsvärde

Ingående ack. avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack. Avskr. enl. plan

2017

T.522,4
497,6

51,7
-320,4

1.741,3

2017

22.907,6
111,3

23.018,9

9.953,t
191,3

10.134,4

297,r
lg7,g

2016

1.615,8
496,6

49,6
-370,4

1.791,6

2016

22.499,6
408,0

22.907,6

9794,9
159,2

9.953,1

Utgående planenligt restvärde 12.884,5 12.954,5
Golfbaneanläg gningen avskrive s med loÄ. B yg gnader avskrive s

med 5-10%.

Not 4
Maskiner och inventarier 2017

Ingående anskaffningsvärde 3.430,3
Årets anskaffning 0

Försäljningar/utrangeringar 0

Utgående anskaffningsvärden 3.430,3

Ingående ack. Avskrivningar 3337,5
Årets avskrivningar 58,9
Försäljningar/utrangeringar 0
Utgående ack. Avskr. enl. plan 3.39614

Utgående planenligt restvärde 33,9

2016

3.430,3
0

0

3.430,3

3251,3
86,2

0

3.337,5

92,8
Inventarier och maskiner skrivs av enl. planmed20oÄ
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2011

Inom 5 år fran balansdagen ftirfaller 750 tkr till betalning

Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen 8.100 tkr

Not 5
Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingang
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 6
Långfristiga skulder

Not 7
Checkräkningskredit

Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

Ställda säkerheter

Fasti ghetsinteckningar
Företagsinteckningar
Ansvarsftirbindelse

2017

2.000,0
1.417,3

2017

1 1.000
2.000

inga

Eget kapital
2322,4
-225,1

2.097,3

2016

2.000,0
r.251,8

2016

11.000
2.000

inga
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