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SGF Golfsystem AB - årsredovisning 2021
Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Golfförbundet Golfsystem AB
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31.
Alla belopp i tusental kronor om inget annat anges.

Förvaltningsberättelse
SGF Golfsystem AB är ett helägt dotterbolag till idrottsförbundet Svenska Golfförbundet
(moderföreningen SGF).
Bolagets uppdrag är att äga, förvalta och utveckla det för golfsverige gemensamma
verksamhetssystemet Golfens IT-system, GIT. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Verksamheten och personalen är en integrerad del av SGF-koncernens linjeorganisation
och verkar under den av Förbundsmötet beslutade Verksamhetsinriktningen.
Förbundsstyrelsen utgör även styrelse för dotterbolagen. Generalsekreteraren i SGF är VD i
samtliga dotterbolag.
Bolaget är personuppgiftbitträde enligt GDPR och förvaltar den centrala och gemensam
databasen. Personuppgiftsbehandlingen följer bestämmelserna i GDPR, Idrottens (RF:s)
regelverk för personuppgiftsbehandling i idrottsverksamheten samt Golfens bestämmelser
för personuppgiftsbehandlingar i GIT (beslutade på Förbundsmötet 2018).
Bolagets verksamhet 2021 finns närmare beskriven i Svenska Golfförbundets
koncernredovisning Verksamhetsberättelse.

Verksamheten 2021 i sammandrag
GIT är ett verksamhetssystem som finansieras och används av samtliga golfklubbar och
golfbolag i Sverige för att administrera och styra golfverksamheten i klubbarna och på
golfanläggningarna. I detta ryms medlemsregister, tidbokning, handicap och
tävlingsarrangemang. Golfspelarna – klubbmedlemmarna – använder GIT för att boka
starttider, ändra handicap, delta i tävlingar mm.
GIT är en molnlösning med central databas och programlogik samt ett flertal olika
programvaror och appar för användarna. Bolaget har i uppdrag att såväl säkerställa drift
och funktionalitet – förvalta - som att kontinuerligt vidareutveckla och nyutveckla GIT.
Bolagets verksamhet har i så motto inte avvikit från tidigare år och sålunda bestått i att
utreda, analysera, kravställa, beställa, upphandla, förvalta, utbilda och supportera
användarna. Utvecklingsarbetet drivs i nära samarbete med ett antal kontrakterade
IT-konsulter och IT-leverantörer.
Bolaget har under 2021 bedrivit ett mycket intensivt utvecklingsarbete med målet att
under 2022 kunna driftsätta den webbaserade programvaran "nya GIT" fullt ut, eller "GIT
Online" som programvaran benämndes i uppdragsbeslutet på Förbundsmötet 2018.
Delleveranser har skett succesivt. Målet är att under det fjärde kvartalet ta den nuvarande
GIT-klienten ur drift och ersätta denna med "nya GIT". I denna leverans ingår också många
nya moduler och funktioner.
Nya GIT är således betydligt mer omfattande än vad som ursprungligen angavs i
projektetbeskrivningen för GIT Online.
Utvecklingsarbetet kostnadsförs löpande och belastar på så sätt resultatet i bolaget.
Avsikten är att finansieria en mycket stor del av utvecklingen med samlade överskott i SGFkoncernen vilket redovisningsmässigt sker i form av att Golfförbundet lämnar villkorade
aktieägartillskott till Golfsystem under de utvecklingsintensiva åren.
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Säsongen 2021 innebar ett nytt rekord i antalet medlemmar. Totalt 555 334 aktiva
medlemskap fanns registrerade i GIT den 15 oktober och därmed raderades det tidigare
rekordet från 2004 på 554 293 medlemskap. Under 2021 noterades också den näst högsta
noteringen av bokade sällskapsronder med 8 8003 487 ronder (10 176 425 ronder 2020)
samt totalt 1 059 329 tävlingsronder (968 664 ronder). Till dessa siffror ska även läggas
5 806 927 registrerade handicapronder. Dessa mycket stora data- och transaktionsvolymer
kunde hanteras i GIT utan problem och störningar. Svarstider, tillgänglighet och prestanda
låg på en mycket bra nivå även under de mest bokningsintensiva perioderna under
sommaren.

Konsekvenser av covid-19
Utöver den påverkan som följde allmänt i samhället och i SGF-koncernen med distansarbete
från bostaden, inställda fysiska möten, konferenser och utbildningar samt ett de factoförbud för tävlingsgolf till utgången av maj månad, påverkades inte bolaget i nämnvärd grad
av covid-19-pandemin.
Det kraftigt ökade intresset för golfspelet innebar att användningen av GIT-systemet ökat
kraftigt sedan hösten 2019. Bolaget upplevde livkäl inga störningar i det arbete som
utfördes av leverantörs- och konsultledet. Eventuella brister eller förseningar föranleddes i
vart fall inte av covid-19-pandemin
Bolagets finansiella påverkan av covid-19 måste bedömas som mycket ringa, om än alls.
Den stora medlemsökningen i klubbarna kan till viss del förklaras med att människor i
pandemins spår fick mer tid till att spela golf. Ett ökat antal klubbmedlemmar leder direkt till
ökade intäkter från den årliga GIT-avgiften som baseras och fördelas efter klubbarnas
medlemsantal.

Omsättning och finansiell ställning
Omsättningen var 31,060 mkr (29,098 mkr). De likvida medlen uppgick vid årets slut
till 5,4 mkr (4,6 mkr).
Bolaget redovisar ett underskott (se tidigare förklaring) på 5,651 mklr (9,553 mkr).
Efter erhållandet av ett villkorat aktieägartillskott på 5,7 mkr uppgick det egna kapitalet på
bokslutsdagen till 238 tkr (189 tkr).

Händelser efter bokslutsdagen.
Inga särskilda händelser har inträffat efter bokslutsdagen.
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Flerårsöversikt
2017

2018

2019

2020

2021

23 480
+5%

23 846
+2%

27 285
+14%

29 098
+7%

31 060
+7%

Volym
Intäkter
Förändring %

Personal
Medelantal anställda st.
Förändring %

8

8

8

8

7

+0%

+0%

+0%

+0%

‐13%

+166

‐4 479

‐4 813

‐9 533

‐5 651

1%

‐19%

‐18%

‐33%

‐18%

2 191
4 757

1 206
5 657

122
5 746

189
6 934

238
8 197

46%

21%

2%

3%

3%

Lönsamhet
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal %

Finansiell ställning
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet %

Definitioner.
Balansomslutning: Summan av tillgångar eller skulder och eget kapital i balansräkningen
Soliditet: Andel eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Förslag till resultatdisposition
Balanserat resultat från föregående år
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

69
+5 700
‐5 651

Vinstmedel till bolagsstämmans förfogande

118

Styrelsen föreslår bolagsstämman att vinstmedlen balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning
Not

2021‐01‐01 ‐‐
2021‐12‐31

2020‐01‐01 ‐‐
2020‐12‐31

31 060

29 098

31 060

29 098

‐27 279
‐4 527
‐4 768

‐28 255
‐3 791
‐6 435

‐36 574

‐38 481

‐5 514

‐9 383

0
‐137
0

1
‐149
‐2

‐137

‐150

‐5 651

‐9 533

0

0

‐5 651

‐9 533

0

0

‐5 651

‐9 533

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

1

Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader inom SGF‐koncernen
Räntekostnader och liknande poster

Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Avsättning till periodiseringsfond

Resultat före skatt
Aktuell skatt

2

Årets resultat
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Balansräkning
TILLGÅNGAR

2021‐12‐31

2020‐12‐31

0
0

0
0

0

0

10
972
1 258
522
2 762

520
661
317
800
2 298

Kassa och bank

5 435

4 636

Summa omsättningstillgångar

8 197

6 934

SUMMA TILLGÅNGAR

8 197

6 934

2021‐12‐31

2020‐12‐31

100
20
120

100
20
120

69
5 700
‐5 651
118

2
9 600
‐9 533
69

238

189

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (50 aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Erhållet aktieägartillskott från moderföreningen
Årets resultat

Summa eget kapital
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Obeskattade reserver

2021‐12‐31

2020‐12‐31

Periodiseringsfond

0
0

0
0

Summa obeskattade reserver

0

0

0
4 437
3 045
0
67
410
7 959

0
871
3 607
0
1 609
658
6 745

Summa kortfristiga skulder

7 959

6 745

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 197

6 934

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Skuld till koncernföretag
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Aktiekapital Reserv‐
fond

Eget kapital
Belopp vid årets ingång
Aktieutdelning
Erhållet villkorat aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Villkorade aktieägartilskott
Erhållet villkorat aktieägartillskott
Totalt erhållna villkorade aktieägartillskott

100

100

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

20

69

20

5 700
‐5 651
118

189
0
5 700
‐5 651

2021‐12‐31

2020‐12‐31

5 700
20 000

9 600
14 300
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238

2019‐12‐31
4 700
4 700

Redovisningsprinciper och noter
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1.
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Beloppen redovisas i tusentals kronor där inte annat anges.

Uppskattningar och bedömningar
Styrelsen gör de uppskattningar och bedömningar som följer av nedanstående information.

Värderingsprinciper
Fordringar
Kundfordringar har värderats till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget.
Därmed görs en detaljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats.
Intäkter
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Organisationen redovisar därför intäkten till nominellt värde (fakturabelopp).
Leasing
Samtliga leasingavtal är av typen operationella och kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Tjänster
Kostnaden för konsulttjänster redovisas när tjänsten tillhandahållits.
Valutakursdifferenser
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas
i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som rörelsepost eller som
finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges ned
Övrigt
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges i följande noter.
Av årets intäkter avser 10 % ( 10 %) försäljning till koncernbolag.
Av årets kostnader avser 3 % (3 %) inköp från koncernbolag.
Ägarförhållanden
Svenska Golfförbundet, säte Stockholm, org nr 802001‐2251, äger samtliga aktier i bolaget.

Not 1.

Personal
2021‐12‐31
Medelantalet anställda under räkenskapsåret har uppgått till:
Kvinnor
2
Män
5
7

2020‐12‐31
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3
5
8

Not 2.

Aktuell skatt

Resultat före skatt
Ej avdragsgilla kostnader
Underskottsavdrag från tidigare år som utnyttjats
Summa
Skattekostnad 21,4%

2021‐12‐31

2020‐12‐31

‐5 651
0
0
‐5 651

‐9 533
0
0
‐9 533

0

0

Bolaget bedömer att det redovisade underskottet inte kommer kunna nyttjas i närtid,
varför ingen uppskjuten skattefordran redovisas.

Stockholm den 8 februari 2022

Maria Möller

Birgitta Wilhelmsson

Martin Karlsson

Malin Pellborn

Stefan Bengtsson

ordförande

Anneli Samuelsson

Anders G Sjögren

Gunnar Håkansson
vd

Min revisionsberättelse har avgivits i februari 2022
Nexia Revision Stockholm

Anders Lundgren
Auktoriserad revisor
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Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.*

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i
Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av
signaturinformation.
** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs
(Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk
e-legitimation.
Läs mer på https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering
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