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  STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
 
Styrelsen för Ålands Golfklubb avger härmed verksamhetsberättelse för år 2020. 
  
Året har präglats av två stora händelser, dels invigningen av Slottsbanan den fjärde juli och dels 
Coronapandemin. 
Invigningen kunde genomföras med ledande politiker, banarkitekt, projektledare, medlemmar och lokalpress. 
Slottsbanan har fått fina lovord av medlemmar, gäster, Finska Golfförbundet och golfjournalister. 
Coronapandemins inverkan på verksamheten har varit omfattande och bland annat inneburit ett i det 
närmaste totalt bortfall av svenska gäster. 
 

Ekonomi    
För 2020 redovisar vi en samlad förlust på 369 556,37 euro. Bakom förlusten ligger i huvudsak lägre 
greenfeeintäkter som beror på att Slottsbanan under säsongen varit stängd för renovering fram till invigningen 
den fjärde juli samt bortfallet av svenska gäster under i princip hela året. Gästintäkter med avdrag för 
försäljningskostnader uppgick till 279 581,39 euro jämfört med 2019 där beloppet uppgick till 337 454,68. I en 
första styrelsens prognos för förmodat likviditetsunderskott förorsakat av pandemin uppskattades att vi skulle 
landa på nära minus 600.000,-. Ett bättre utfall än befarat i verksamheten tillsammans med likviditetsstöd från 
Landskapet gjorde att underskottet landade på bättre sidan av minus 400.000,-. Underskottet är finansierat 
med lån i Ålandsbanken, vilket har varit möjligt tack vare ett omförhandlat, och för oss bättre, arrendeavtal 
med Fastighetsverket.  
 

Personal 
Under året sysselsatte vi 9 heltidsanställda och antalet deltids- och säsongsanställda var 18. 
Totalt antal genomsnittligt anställda uppgick till 14 jämfört med 2019 års antal 12. 
Klubbdirektör Åsa Nordström slutade sin anställning på egen begäran i samband med invigningen den 4 juli av 
nya Slottsbanan. Peter Ellqvist startade den 1 augusti tjänsten som ny Klubbdirektör på ÅGK. 
 

Gäster och greenfee 
Vi redovisar en minskning av antal gäster och greenfee vilket beror på att Slottsbanan var stängd för 
renovering till och med 4 juli samt påverkan av Coronapandemins restriktioner som innebar att i princip inga 
svenska gäster kunde resa till Åland. 
Antal greenfees minskade från 6 838 år 2019 till 5 372 år 2020.  
 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet var 942 jämfört med 2019 då medlemsantalet uppgick till 834 medlemmar.  
Bakom uppgången med drygt 100 medlemmar ligger dels att en del gamla medlemmar har återvänt då 
Slottsbanan åter är i spel och dels på ett ökat intresse för golf i allmänhet. 

 
Totalt antal spelade golfrundor   
Totalt antal registrerade gäst- och medlemsrundor samt deltagande i klubbtävlingar uppgick 2020 till 28 496 
att jämföras med 2019 då antalet var 18 226. 
Här har Coronapandemin haft en positiv effekt som lett till en kraftig ökning av medlemsspel. 

 
Investeringar och kvalitetshöjande åtgärder 
I syfte att fortsätta utveckla och höja kvaliteten på vår anläggning har vi i enlighet med vår långsiktiga  
investeringsplan investerat i två singelklippare och två arbetsfordon. 
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Golfbanorna  
Golfklubben har haft en 18-hålsbana, Kungsbanan, till förfogande för spel under hela säsongen. Kungsbanan 
har under säsongen varit i mycket bra skick vilket har uppskattats av såväl medlemmar som greenfeegäster. 
Kungsbanan öppnade rekordtidigt den 8 april och stängde först vid julhelgen. 
Slottsbanan öppnade den 4 juli och utnyttjades efter det flitigt av medlemmar och gäster. Banan har fått ett 
översvallande mottagande av medlemmar, gäster och besökande golfjournalister. Redan nu rankas banan av 
experter som en av de främsta i Norden. 
Korthålsbanan Prinsessan har också varit i gott skick under året. 

 
Ombyggnad av Slottsbanan 
Ombyggnaden av Slottsbanan har rönt ett stort intresse bland internationella golfskribenter och branschfolk. 
Efter invigningen har flera av Nordens största golftidningar varit på besök och detta har resulterat i mycket 
fylliga reportage och även framsidor i såväl Svensk Golf som Golfbladet, Golflehti och GoGolf. Kunniga 
golfjournalister har överraskats positivt av ombyggnationens resultat både visuellt, designmässigt och 
ekonomiskt. Vi gästades även av Finska Golfförbundets styrelse som hade sitt årsmöte på Ålands GK, också 
från dem fick vi många lovord om spelbarhet och design samt en förfrågan om att arrangera en tävling på 
Ladies European Tour. 

 
Miljö och social hållbarhet 
Med ombyggnaden av Slottsbanan tar vi stora steg i riktning att bidra till en bättre miljö. Med en modern bana 
använder vi mindre mängd gödsel och mindre mängd bekämpningsmedel än tidigare tack vare valet av tåligare 
typ av gräs, bättre dränering och ett nytt och bättre bevattningssystem. 
 
Vi har under året fortsatt vårt miljöarbete med målet att erhålla miljömärkningen GEO-certifiering. Arbetet 
innebär att vi systematiskt kartlägger vår miljöpåverkande förbrukning av bekämpningsmedel, konstgödsel, 
energi- och resursförbrukning, avfallshantering och återvinning. Miljöarbetet behöver utvecklas för att skydda 
den biologiska mångfalden, ta ansvar för vår resursförbrukning, minska vår användning av miljöpåverkande 
medel och minska vårt avfall. Effektiv användning av resurser leder till både mindre miljöpåverkan och lägre 
kostnader. 
 
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv bidrar våra golfbanor med en plats för hälsa, rekreation och social tillvaro.  
Golfen har ett stort värde för människors hälsa och välbefinnande. En fantastisk sysselsättning som man kan 
ägna sig åt under en hel livstid oberoende av ålder, kön eller förmåga. Umgänget med familj och vänner är för 
många en stark bidragande faktor till varför man spelar golf. Vår omfattande kommittéverksamhet med stort 
deltagande av såväl barn som seniorer är ett kvitto på den positiva sociala hållbarhet som vår golfverksamhet 
är med och bidrar till i samhället. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att våra golfbanor bidrar till hälsa och friskvård, naturvärden och positiv 
miljöpåverkan. 

 
Marknadsföring 
Förutom marknadsföring som medverkande i olika kampanjer, digital marknadsföring och arrangerande av 
resor till Åland för bland annat utvalda svenska golfjournalister har Ålands Golfklubb under året även 
fortsättningsvis ingått i det av Visit Åland bildade golfnätverket. I golfnätverket ingår förutom ÅGK, Eckerö 
Linjen, Viking Line, Ålands Turist & Konferens, Åland Hotels och Eckerö Golf. Tanken med nätverket är att 
samla huvudaktörerna som säljer golf till Åland samt golfklubbarna för att tillsammans göra en gemensam 
marknadsföring. Under 2020 har insatserna främst riktats mot finska fastlandet. 
ÅGK har på egen hand träffat ett flertal aktörer inom den finska golfmarknaden och startat intressanta 
samarbeten. Detta har resulterat i ett ökat intresse från finska golfspelare och i ett antal spännande 
arrangemang som kommer att genomföras under 2021. 

 
Rättsprocesser 
Ett ärende gällande en tidigare anställd har gått till förlikning där golfklubben har lämnat ett förslag och 
inväntar en återkoppling från motparten. 
 
En stämningsansökan gentemot golfklubben lämnades 2018 in av två tidigare medlemmar gällande 
golfklubbens beslut att utesluta dessa medlemmar. Handläggning i tingsrätten kommer att ske under våren 
2021. 
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Golfrestaurangen 
 
Samarbetet med Kock & Vin Ab företrätt av Jenny och Michael Björklund har fortsatt under året. 
Coronapandemin har påverkat antalet restaurangbesökare negativt och därmed utmanat verksamhetens 
förutsättningar. Restaurang och kiosker har under rådande omständigheter fungerat tillfredställande. 
 

Övrigt 

o Styrelse- och kommittéordföranden samt styrelsemedlemmar erhöll fri spelavgift 
o Styrelsen har under verksamhetsåret haft 17 protokollförda möten.  
o Shop och drivingrange har drivits av Chris Waldron Golf.  
o Drygt 45 medlemmar har under året utfört ett mycket värdefullt ideellt arbete i våra kommittéer. 
o En frivillig talkagrupp har på ett förtjänstfullt sätt gjort fina insatser när det gäller att röja sly och inte 

minst arbetat med byggnationen av en ny altan vid kiosken på Slottsbanan. 
 Verksamhetsåret presenteras mer utförligt i kommittéernas verksamhetsberättelser.  
 
 
 
 

Styrelsen önskar framföra ett stort tack till alla de medlemmar som bidragit till klubbens 
verksamhet under den gångna säsongen.  
Ett tack vill styrelsen också rikta till alla anställda som gjort ett fint jobb under det gångna året. 
Vi vill också rikta ett särskilt tack till våra gamla och nya samarbetspartners, till Ålands 
Landskapsregering och Fastighetsverket som alla har varit centrala i förverkligandet av 
ombyggnaden av Slottsbanan. Ni är med era insatser en stor del i utvecklingen av Åland som 
golfdestination. 

 
 
Nu ser vi fram emot 2021 som kommer att bli ett spännande år med stora 
möjligheter förutsatt att resandet till Åland kan fortgå för finska medborgare 
och att resandet kan återupptas från Sverige. 
 
 
Styrelsen för Ålands Golfklubb  
 
Mikael Mörn, ordförande  
Jannik Svahnström, vice ordförande 
Jan Lindgren 
Joakim Isaksson 
Rebecca Hermans 
Jan Blomqvist 
Klaus Pärnänen 
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

RESULTATRÄKNING Not 01-01-2020 01-01-2019

31-12-2020 31-12-2019

ORDINARIE VERKSAMHET

Intäkter

Medlemmars spelavgifter 157 649,15 123 283,18

Klubbtävlingar 31 852,00 4 280,00

Deltagaravgifter 7 705,00 8 127,50

Gäster 289 420,16 364 299,13

Reklam 119 329,41 158 705,38

Hyresintäkter 43 522,91 35 723,02

Övriga intäkter 129 317,89 19 358,96

Sa Intäkter 778 796,52 713 777,17

Kostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden -526 051,04 -458 248,94

Lönebikostnader -95 161,25 -88 293,75

Sa Personalkostnader -621 212,29 -546 542,69

Avskrivningar

Byggnader och konstruktioner -45 691,61 -45 691,66

Maskiner och inventarier -96 341,45 -81 217,11

Övriga materiella tillgångar -98 153,37 -70 519,51

Sa Avskrivningar -240 186,43 -197 428,28

Övriga kostnader

Övriga personalkostnader -19 084,29 -17 645,52

Fastighetskostnader -72 483,52 -126 431,95

Försäkringar -8 142,17 -5 999,13

Banskötsel -112 545,49 -97 399,75

Maskiners drift och underhåll -71 193,35 -71 519,32

Servicekostnader -8 838,60 -9 996,24

Kontor och administration -63 764,66 -58 555,23

Juridisk Konsultation -18 319,64 5 630,50

Resekostnader 0,00 0,00

Utbildning -1 004,62 -7 472,81

Marknadsföring -31 440,40 -18 982,70

Klubbtävlingar -5 223,35 -2 492,56

Ungdoms- och elitverksamhet

  -Övriga kostnader -40 601,89 -45 435,51

Övriga försäljningskostnader -9 838,77 -26 844,45

Sa Övriga kostnader -462 480,75 -483 144,67

Sa Kostnader -1 323 879,47 -1 227 115,64

UNDERSKOTT -545 082,95 -513 338,47
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

RESULTATRÄKNING Not 01-01-2020 01-01-2019

31-12-2020 31-12-2019

TILLFÖRDA MEDEL

Intäkter

Medlemsavgifter 224 670,50 186 446,00

Sa Intäkter 224 670,50 186 446,00

Kostnader

Medlemsavgifter FGF -18 699,00 -23 442,02

Övriga medlemskostnader -2 323,50 -4 420,59

Sa Kostnader -21 022,50 -27 862,61

SA TILLFÖRDA MEDEL 203 648,00 158 583,39

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -341 434,95 -354 755,08

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET

Intäkter 48,28 590,01

Kostnader -63 169,70 -43 349,48

SA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET -63 121,42 -42 759,47

UNDERSKOTT -404 556,37 -397 514,55

Allmänna understöd 35 000,00 36 000,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -369 556,37 -361 514,55

Inkomstskatt 0,00 -4 548,10

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -369 556,37 -366 062,65
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

BALANSRÄKNING Not 31-12-2020 31-12-2019

A K T I V A

BESTÅENDE AKTIVA

Materiella tillgångar

Byggnader och konstruktioner 517 959,73 563 651,34

Maskiner och inventarier 523 440,94 326 264,71

Golfbanor 2 748 429,72 873 184,52

Övriga materiella tillgångar 98 018,70 106 805,64

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 0,00 1 930 277,06

Sa Materiella tillgångar 3 887 849,09 3 800 183,27

SA BESTÅENDE AKTIVA 3 887 849,09 3 800 183,27

RÖRLIGA AKTIVA

Fordringar

Kortfristiga

Kundfordringar 7 882,91 0,00

Övriga fordringar 97 929,86 104 771,66

Resultatregleringar 3 137,68 4 876,80

Sa Kortfristiga 108 950,45 109 648,46

Sa Fordringar 108 950,45 109 648,46

Kassa och bank 60 176,63 11 184,36

SA RÖRLIGA AKTIVA 169 127,08 120 832,82

S A   A K T I V A 4 056 976,17 3 921 016,09
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

BALANSRÄKNING Not 31-12-2020 31-12-2019

P A S S I V A

EGET KAPITAL

Golfbanefond 84 093,96 84 093,96

Låneskötselfond 1 699 595,79 1 699 595,79

Hyllningsfond 116,69 116,69

Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder -1 070 614,21 -704 551,56

Räkenskapsperiodens resultat -369 556,37 -366 062,65

SA EGET KAPITAL 343 635,86 713 192,23

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Skulder till kreditinstitut 2 983 989,15 2 714 287,69

Sa Långfristigt 2 983 989,15 2 714 287,69

Kortfristigt

Skulder till kreditinstitut 499 402,73 59 576,50

Skulder till leverantörer 54 353,06 270 240,56

Övriga skulder 8 692,65 6 079,52

Resultatregleringar 166 902,72 157 639,59

Sa Kortfristigt 729 351,16 493 536,17

SA FRÄMMANDE KAPITAL 3 713 340,31 3 207 823,86

S A   P A S S I V A 4 056 976,17 3 921 016,09
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

NOTUPPGIFTER

Bokslutet har upprättats i enlighet med kapitlen 2 och 3 gällande småföretags bokslut i Statsrådets

förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

Värdering av maskiner och inventarier, byggnader och konstruktioner samt andra materiella

tillgångar

Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader 

med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats

lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.

Avskrivningstiderna är:

Byggnader och konstruktioner 10 - 40 år

Maskiner och inventarier 3 - 10 år

Golfbanor 40 år

Övriga materiella tillgångar 8 - 40 år

Lån som förfaller senare än efter fem år

31-12-2020 31-12-2019

Ålandsbanken Åab 1 396 317,25 1 264 408,70

Totalt 1 396 317,25 1 264 408,70

Givna sakrättsliga säkerheter 

31-12-2020 31-12-2019

Fastighetsinteckningar 3 768 521,00 3 768 521,00

Sakrättsliga säkerheter totalt 3 768 521,00 3 768 521,00

Genomsnittliga antalet anställda

31-12-2020 31-12-2019

Banskötsel och städ personal 11,66 9,14

Administration, banvärd adm. Personal 2,62 3,35

Totalt 14,28 12,49

Juridiska kostnader

31-12-2020 31-12-2019

Juridisk konsultation -18 319,64 -25 934,47

Försäkringsersättning 0,00 31564,97

-18 319,64 5 630,50

Löner

31-12-2020 31-12-2019

Löner och arvoden enligt resultaträkningen 526 051,04 458 248,94

Aktiverade löner 0,00 21 972,06

Löner ingående i Ungdoms och elitkostnader 10 000,00 10 000,00

Löner och arvoden totalt 536 051,04 490 221,00
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Ålands Golfklubb rf

FO nummer:0682612-9

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKERNA OCH

VERIFIKATIONSSLAGEN SAMT FÖRVARINGSSÄTTET

Använda bokföringsböcker

Balansbok inbunden på papper

Verifikationslista digitalt

Huvudbok digitalt

Lönebokföring digitalt

Verifikationsslag och förvaringssätt

Huvudbokföringsverifikat 1: 1 -329 pappersverifikat

Huvudbokföringsverifikat 1: 329 - 365 digitalt

Kontoutdragsverifikat 7: 1 - 117 digitalt

9: 1 - 17 digitalt

Kundreskontra 2: 1 - 39 digitalt

3: 1 - 31 digitalt

Leverantörsreskontra 4: 1 - 378 digitalt

5: 1 - 328 digitalt

Lönerbokföringsverifikat 6: 1 - 12 digitalt

Avskrivningar 11: 1 digitalt

Bokföringsmaterialet som arkiveras i elektronisk form i enlighet med HIM:s beslut 47/1998 är

sparat hos Ålands Företagsbyrå Ab, som sköter företagets bokföring. Datamedium som har

använts för permanent förvaring och dess innehåll finns beskrivna i separat beskrivning.

Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab.
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