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Förvaltningsberättelse 2017 
 
Verksamhetsöversikt 
 
År 2017 var klubbens 51:e verksamhetsår och det blev ännu ett bra år med undantag för problem med 
restaurangen. 
 
I mars tecknades ett avtal med Le Golf Värmdö AB som dock kom att misslyckas med sin verksamhet, 
både genom otillräcklig kvalitet i service och serverad mat, men också ekonomiskt. Styrelsen följde 
aktivt utvecklingen och hade under säsongen flera möten med restauratörerna för att påtala brister, men 
utan att det ledde till någon varaktig förbättring. Man släpade också efter med hyresbetalningar. 
I oktober gjordes efter delgivning en uppsägning av hyresavtalet på grund av obetalda hyror. Det dåliga 
ekonomiska utfallet tvingade samtidigt Le Golf Värmdö AB att till tingsrätten ansöka om en s k 
företagsrekonstruktion. I den är WGAB största fordringsägare med ca 500 tkr (inklusive moms) i 
obetalda hyror mm. Restaurangbolaget lämnade klubbens lokaler i slutet av januari 2018 och tömde då 
dessa på samtlig köksutrustning samt alla inventarier i form av möbler och övrig inredning. 
För klubben återstår nu att bevaka fordringarna i den fortsatta obeståndsprocessen men då vi bedömt att 
det finns små utsikter till någon framtida utdelning har vi i bokslutet 2017 gjort en reservation för hela 
fordringsbeloppet om 403 tkr (exklusive moms). 
I december 2017 inleddes sökandet efter en ny restauratör genom annonsering och under februari och 
mars har en utvärderingsprocess genomförts av inkomna intresseanmälningar med målet att teckna ett 
avtal med en ny restauratör senast i mitten av mars. 
 
Det redovisade resultatet för året blev 268 (f å 185) tkr. Resultatet har påverkats negativt med 403 tkr 
genom ovannämnda reservation för fordringar och positivt med 387 tkr som följd av att posten i Eget 
kapital, Uppskrivning andelsbevis, upplösts vilken redovisats mot extraordinarie intäkt. 
Det redovisade resultatet har nu varit positivt varje år sedan 2008. 
 
Verksamheten genererade ett positivt kassaflöde vilket medförde att utnyttjandet av klubbens 
bankkredit minskade med 817 tkr till 5 772 tkr. 
 
Golfbanan öppnade med spel mot ordinarie greener den 24 april. Nivån på medlemsspel var fortsatt 
högt. Vi fortsatte med 10-minuters starttidsintervall och vid hög belastning kunde inte alla beredas plats 
på banan. Även om antalet ”no-shows” minskade något under året, kvarstår problem med att klubben 
ibland tvingas stå med tomma tider på grund av sena avbokningar. Under året såg vi en fortsatt 
uppgång för bokningar via Internet. Greenfeespel ökade mot föregående år medan samarbeten med 
företagspartners var på något lägre nivå än föregående år. Sammantaget var de externa intäkterna 
ungefär oförändrade. 
 
Under året tog klubben in 24 nya andelsmedlemmar, varav 3 andelar överlåtits inom familjen. 
I syfte att behålla och rekrytera yngre seniorer (27 - 35 år) som medlemmar finns sedan 2015 ett 
pågående erbjudande att för en reducerad årsavgift hyra en andel. Detta har under året nyttjats av 16 
personer, varav 12 nya 2017. I samma syfte, att rekrytera nya medlemmar, infördes även en kvot för 
junior 10 – 21 år vilka ej har familjeanhörig i klubben. Inom denna kvot deltog under året 19 ungdomar 
varav 9 nya 2017. Detta erbjudande har inför 2018 genererat 3 nya andelsmedlemmar. 
Klubben hade vid årsskiftet 2017/2018 endast 2 inlösta andelar i lager. Därutöver fanns 15 andelar som 
medlemmar lämnat in för försäljning och som inte omfattas av inlösenrätt. De senaste tre åren har 
klubben tagit in ca 100 nya andelsmedlemmar. Vardagsmedlemskap för andelsmedlem som fyllt 65 år 
och som endast vill spela golf på vardagar har ökat i popularitet och kvoten om högst 40 medlemmar är 
i princip fylld vid årets utgång. 

 
Greenernas skötselprogram har utökats med ytterligare och kraftigare hålpipluftning samt djupluftning 
vid avslutad säsong, nya gödslingsrutiner samt fortsatta dressningsarbeten och ökad stödsådd. 
Genomförda åtgärder har under året fått positiv verkan. Som komplement har frekvensen ökats med 
vertikalskärning och lätt dressning av våra greener. Detta jämnar ut skillnaderna mellan olika grässorter 
och ger en bättre och snabbare puttyta. Vi kommer också att fortsätta hjälpså greenerna med krypven. 
När Green 2007 genomfördes var vi medvetna om att vitgröe skulle göra intrång i den krypven som 
såddes. Vi var också säkra på att vi ändå skulle få en klart bättre puttyta genom främst bättre underlag 
och bättre dränering. Vår ambition är att kunna hålla en stimpnivå på 9 - 10 under större delen av 
säsongen, för att kunna toppa vid speciella tillfällen. Luftning av gräsytorna är viktigt. Under säsongen 
2017 luftade vi gräsytorna 4 gånger. Vi kommer också fortsätta att arbeta med att öka jämnhet på 
greenerna. 
 
På fairways har skötseln inriktats på luftning, hjälpsådd, dressning och bevattning. Under säsong 
dressas fairways efter behov för att nå den jämna yta som krävs. Bevattningen av fairway på 
högsommaren är en problematik och en diskussion kommer att ske med Värmdö kommun för att om 
möjligt kunna köpa mera vatten under sommarmånaderna för att kunna hålla fairways lite grönare. 
Under hösten 2017 har vi fyllt ut diket på hål 6 för att få ett bättre flöde från utslaget. 
Under överinseende av länsstyrelsen, det finns fornfynd i detta område, har en väg skapats på hål 7 
mellan gul och röd tee. Målet är nu att man kan gå från green på hål 6 upp till gul tee på hål 7 och 
sedan vidare till röd tee och därefter ut på fairway. Man får därigenom ett bättre flöde från hål 6 till hål 
7. Vi har grovfyllt för ett nytt ”rött” tee på hål 3, kortare än det gamla. På hål 2 har vi fyllt ut vänster 
om green för att enklare hitta boll och på hål 8 har vi fyllt ut slänten till höger om green. Vid 
klubbhuset har rabatterna runt puttinggreen rensats och delvis omplanterats med samma sorts buskar 
som vi har på andra ställen för enklare skötsel. 
 
Intresset för att delta i tävlings- och klubbaktiviteter ökade. Vi fortsatte att arrangera vissa tävlingar 
under vardagar för att tillgodose medlemmars önskemål om förbättrade möjligheter till social golf 
under helgdagar. 
 
Juniorkommitténs mycket förtjänstfulla arbete fortsatte under 2017. Både bland flickor och pojkar finns 
flera duktiga spelare med stor utvecklingspotential. WGCC deltog med ett damelitlag och ett herrelitlag 
under året. Båda lagen består av spelare som har gått igenom juniorkommitténs träningsverksamhet. 
Både damerna och herrarna spelade i division 2. 
 
Även övriga kommittéer har under året bedrivit ett mycket gott arbete för vilket medlemmarna tydligt 
visat sin uppskattning genom ett aktivt deltagande. 
 
Hemsidan uppgraderas varje år och har en hög besöksfrekvens. 
 
Den 4 september stod WGCC som värd för golftävlingen Operakällaren Foundation – till förmån för 
Unicef. Ett drygt trettiotal medlemmar hade slutit upp som funktionärer och klubben fick mycket 
beröm för golfbana och arrangemang. 
 
 
Intäkter, kostnader och resultat 
 
Det redovisade resultatet för 2017 uppgick för klubben (WGCC och det helägda dotterbolaget WGAB) 
till 268 tkr. Intäkterna översteg budget med 483 tkr. 
Resultatet för WGCC uppgick till 391 tkr och för WGAB till -123 tkr. 
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Intäkterna från medlems- och spelrättsavgifter (Not 2) uppgick till 6 888 tkr vilket är 188 tkr högre än 
budget. Under de senaste åren har vi arbetat bort eftersläpande stora medlemsintäkter och nya stramare 
betalningsregler och kravrutiner har införts. 
 
Gästintäkterna (Not 2) uppgick totalt till 3 959 tkr, 159 tkr högre än budget. 
Företagsintäkterna uppgick till 2 137 tkr, 63 tkr lägre än budget och greenfeeintäkterna till 1 822 tkr, 
222 tkr högre än budget. 
 
Hyresintäkterna (Not 2) uppgick till 1 004 tkr (inklusive internhyror 1 052, se vidare Not 8) Intäkten är 
inklusive obetald hyra från restaurangbolaget för vilken reservation för befarad kundförlust om 403 tkr 
(exklusive moms) ingår i övriga kostnader. 
 
Övriga intäkter (Not 2) uppgick till 932 tkr (inklusive internintäkter 1 172 tkr, se vidare Not 8), vilket 
är 132 tkr högre än budget, till största delen beroende på erhållet lönebidrag för nyanställd personal. 
 
Kostnaderna för banunderhåll (Not 3) uppgick till 1 322 tkr vilket är 22 tkr högre än budget. 
 
Fastighetskostnaderna (Not 4) uppgick till 1 197 tkr, 97 tkr högre än budget, vilket främst förklaras av 
något högre kostnader för reparations- och underhållsåtgärder. 
 
Externa tjänster (Not 5) uppgick till 337 tkr, 187 tkr högre än budget som följd av juristkostnader i 
samband med restaurangfrågan. 
 
Förenings kostnaderna (Not 6) uppgick till 916 tkr, vilket är 148 tkr lägre än budget. Förenings-
kostnaderna består i huvudsak av kommittéverksamhet och förbundsavgifter. Kommittéernas 
verksamheter ger även intäkter och nettokostnaden uppgick till 122 tkr (se specifikation sid 7). 
 
Övriga kostnader (Not 7 och 8) uppgick till 1 473 tkr (exklusive internkostnad moms 1 413), vilket är 
327 tkr högre än budget. Häri ingår reservation för befarad kundförlust om 403 tkr (exklusive moms). 
 
Personalkostnaderna (Not 9) uppgick till 6 176 tkr, 126 tkr högre än budget, till följd av förändring av 
semesterlöneskuld per bokslutsdatum samt att erhållet lönebidrag för nyanställd personal 105 tkr i 
redovisningen förs som övrig intäkt. 
 
Avskrivningarna (Not 12 och 13) uppgick till 1 362 tkr. 
 
Finansnettot uppgick till 119 tkr, vilket är 31 tkr lägre än budget främst genom en fortsatt låg räntenivå 
samtidigt som nyttjandegraden av checkkrediten var lägre än beräknat. 
 
Investeringar 
Årets investeringar (Not 12 och 13) uppgick till 429 tkr (nettoinvestering efter försäljning 304 tkr). 
 
Finansiering 
Se kassaflödesanalysen på sid 13. 
Vid årets slut hade skuld till bank minskat med 817 tkr till 5772 tkr. 
 
 
 
 
 
 

Kommittéernas nettokostnader 2017, tkr 
(exkl. Bankommittén, Fastighetskommittén och Marknadskommittén) 
 
   Kostnader  Intäkter  Netto Budget 
Bridgekommittén -14 12 -2 -3 
Country och Jaktkommittén 0 0 0 -0 
Damkommittén -64 45 -19 -12 
Informationskommittén 0 0 -0 0 
Regel- och Handicapkommittén 0 0 0 0 
Junior och Idrottskommittén -407 288 -119 -122 
Tävlings- och Klubbkommittén -101 128 27 50 
Veterankommittén -9 0 -9 -9 
Summa            - 595             473             - 122             -  96 
 
Kommittéernas kostnader blev 98 tkr, ca 20 % högre än föregående år. 
Kommittéintäkterna (start- och deltagaravgifter, sponsring mm) ökade med 35 tkr. 
Nettokostnaden blev lite drygt det dubbla jämfört med föregående år beroende på nytt 
Pro-avtal med mer omfattande aktivitet och högre tränarkostnad för juniorkommittén. 
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Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Resultaträkning - WGCC och WGAB
Not 2017 2016

Rörelseintäkter, lagerförändring mm
Medlems- och spelrättsavgifter 2 6 888 6 809
Gästavgifter 2 3 959 4 025
Övriga rörelseintäkter 2 2 224 2 312

Summa rörelseintäkter, lagerförändring mm 13 071 13 146

Rörelsekostnader
Banunderhållskostnader 3 -1 322 -1 178
Fastighetskostnader 4 -1 197 -1 207
Externa tjänster 5 -337 -135
Föreningskostnader 6 -916 -1 373
Övriga externa kostnader 7, 8 -1 761 -1 469
Personalkostnader 9 -6 176 -6 019
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 12, 13 -1 362 -1 441

Summa rörelsekostnader -13 071 -12 822

Rörelseresultat 0 324

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1
Räntekostnader och liknande resultatposter -119 -140

Summa finansiella poster -119 -139

Resultat efter finansiella poster -119 185
Övriga extra ordinära intäkter 10 387 0

Årets resultat 268 185

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Balansräkning - WGCC och WGAB
Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 44 939 45 787
Inventarier, verktyg o installationer 13 1 547 1 632

46 486 47 419

Summa anläggningstillgångar 46 486 47 419

Omsättningstillgångar

Lager mm
Andelsbevis i lager (inlösta) 17 0 0

0 0
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 191 109
Viveca Ödners Minnesfond 363 363
Medlemsfordringar 14 359
Skattefordran 92 96
Momsfordran/skuld netto 106 151
Övriga kortfristiga fordringar 86 63
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 110 87

962 1 228
Kassa och bank

Likvida medel 10 11
10 11

Summa omsättningstillgångar 972 1 239

Summa tillgångar 47 458 48 658
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Övriga extra ordinära intäkter 10 387 0

Årets resultat 268 185

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Balansräkning - WGCC och WGAB
Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 44 939 45 787
Inventarier, verktyg o installationer 13 1 547 1 632

46 486 47 419

Summa anläggningstillgångar 46 486 47 419

Omsättningstillgångar

Lager mm
Andelsbevis i lager (inlösta) 17 0 0

0 0
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 191 109
Viveca Ödners Minnesfond 363 363
Medlemsfordringar 14 359
Skattefordran 92 96
Momsfordran/skuld netto 106 151
Övriga kortfristiga fordringar 86 63
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 110 87

962 1 228
Kassa och bank

Likvida medel 10 11
10 11

Summa omsättningstillgångar 972 1 239

Summa tillgångar 47 458 48 658
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Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Balansräkning - WGCC och WGAB
Eget kapital och skulder

Not 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital 10
Bundet eget kapital

Andelskapital 29 605 29 615
Övrigt bundet kapital 1 940 2 317

31 545 31 932
Fritt eget kapital

Balanserad vinst 1 472 1 287
Årets resultat 268 185

1 740 1 472

Summa eget kapital 33 285 33 404

Långfristiga skulder
Reverslån medlemmar 15 5 827 5 880
Övriga medlemslån 15 85 85

5 912 5 965

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 15 5 772 6 588
Leverantörsskulder 568 752
Viveca Ödners Minnesfond 363 363
Övriga kortfristiga skulder 290 192
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 268 1 394

8 261 9 289

Summa skulder 14 173 15 254

Summa eget kapital och skulder 47 458 48 658

Wermdö Golf & Country Club
Orgnr: 814000-1408

Resultaträkning - WGCC
Not 2017 2016

Rörelseintäkter
Medlemsavgifter 2 663 659
Inträdes- och överlåtelseavgifter 2 62 84
Övriga verksamhetsintäkter 2 486 604

Summa rörelseintäkter 1 211 1 347

Rörelsekostnader
Föreningskostnader 6 -770 -1 060
Övriga externa kostnader 5, 7, 8 -434 -471

Summa rörelsekostnader -1 204 -1 531

Rörelseresultat 7 -184

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -2

Summa finansiella poster -3 -2

Resultat efter finansiella poster 4 -186
Övriga extraordinära intäkter 10 387 0

Årets resultat 391 -186

Balansräkning - WGCC 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 38 539 38 539
Fordringar hos WGAB 2 843 2 717
Övriga långfristiga fordringar 0 0

41 382 41 256
Omsättningstillgångar
Lager mm

Andelsbevis 17 0 0
0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 13
Medlemsfordringar 13 87
Viveca Ödners Minnesfond 363 363
Diverse kortfristiga fordringar 76 46
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 16 1 0

453 509
Kassa och bank

Likvida medel 7 4
7 4

Summa omsättningstillgångar 460 513

Summa tillgångar 41 842 41 769
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Balansräkning - WGCC och WGAB
Eget kapital och skulder

Not 2017-12-31 2016-12-31
Eget kapital 10
Bundet eget kapital

Andelskapital 29 605 29 615
Övrigt bundet kapital 1 940 2 317

31 545 31 932
Fritt eget kapital

Balanserad vinst 1 472 1 287
Årets resultat 268 185

1 740 1 472

Summa eget kapital 33 285 33 404

Långfristiga skulder
Reverslån medlemmar 15 5 827 5 880
Övriga medlemslån 15 85 85

5 912 5 965

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 15 5 772 6 588
Leverantörsskulder 568 752
Viveca Ödners Minnesfond 363 363
Övriga kortfristiga skulder 290 192
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 268 1 394

8 261 9 289

Summa skulder 14 173 15 254

Summa eget kapital och skulder 47 458 48 658

Wermdö Golf & Country Club
Orgnr: 814000-1408

Resultaträkning - WGCC
Not 2017 2016

Rörelseintäkter
Medlemsavgifter 2 663 659
Inträdes- och överlåtelseavgifter 2 62 84
Övriga verksamhetsintäkter 2 486 604

Summa rörelseintäkter 1 211 1 347

Rörelsekostnader
Föreningskostnader 6 -770 -1 060
Övriga externa kostnader 5, 7, 8 -434 -471

Summa rörelsekostnader -1 204 -1 531

Rörelseresultat 7 -184

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -2

Summa finansiella poster -3 -2

Resultat efter finansiella poster 4 -186
Övriga extraordinära intäkter 10 387 0

Årets resultat 391 -186

Balansräkning - WGCC 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 38 539 38 539
Fordringar hos WGAB 2 843 2 717
Övriga långfristiga fordringar 0 0

41 382 41 256
Omsättningstillgångar
Lager mm

Andelsbevis 17 0 0
0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 13
Medlemsfordringar 13 87
Viveca Ödners Minnesfond 363 363
Diverse kortfristiga fordringar 76 46
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 16 1 0

453 509
Kassa och bank

Likvida medel 7 4
7 4

Summa omsättningstillgångar 460 513

Summa tillgångar 41 842 41 769

PO168375-1.indd   11 2018-03-19   09:14



12 13

Wermdö Golf & Country Club
Orgnr: 814000-1408

Balansräkning - WGCC
Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10
Bundet eget kapital

Andelskapital 29 605 29 615
Övrigt bundet kapital 1 940 2 317

31 545 31 932
Fritt eget kapital

Balanserad vinst 3 380 3 565
Årets resultat 391 -186

3 771 3 379

Summa eget kapital 35 316 35 311

Långfristiga skulder
Reverslån medlemmar 15 5 827 5 880
Övriga långfristiga skulder 15 85 85

5 912 5 965
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 25 8
Viveca Ödners Minnesfond 363 363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 94 88
Övriga kortfristiga skulder 132 34

614 493

Summa skulder och eget kapital 41 842 41 769

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Kassaflödesanalys 2017
  

Ingående likvida medel   11

Årets resultat; exkl avskrivningar mm 1 185
Investeringar -429
Försäljning maskiner 5
Minskning av kortfristiga fordringar 266
Minskning av kortfristiga skulder -1 028
Medlemstillskott    0
Sålda o inlösta Andelar i lager 0

Utgående likvida medel 10

Investeringar 2017

Utfall Budget

Maskiner Banan
Turfo TriWave 40, såmaskin 149
Cushman 1600XD-R diesel, Ballcollector cabin 169
begagnad Toro bensinbil m flak och eltipp, inkl erhållet bidrag AF 19' 32
bidrag från AF enligt avtal, TORO bensinbil -19
Stendumper T-041/S 9 ton, traktorvagn släp 78
såld Cushman arbetsfordon, inköp 1984 -125

Summa 284 600

Bevattningsanläggning
Ny träskpump, APP skåp BOP-E2 20

Summa 20 0

Byggnader
Swingstudio DR 0

Summa 0 400

SUMMA INVESTERINGAR 2017 304 1 000
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Wermdö Golf & Country Club
Orgnr: 814000-1408

Balansräkning - WGCC
Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10
Bundet eget kapital

Andelskapital 29 605 29 615
Övrigt bundet kapital 1 940 2 317

31 545 31 932
Fritt eget kapital

Balanserad vinst 3 380 3 565
Årets resultat 391 -186

3 771 3 379

Summa eget kapital 35 316 35 311

Långfristiga skulder
Reverslån medlemmar 15 5 827 5 880
Övriga långfristiga skulder 15 85 85

5 912 5 965
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 25 8
Viveca Ödners Minnesfond 363 363
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 94 88
Övriga kortfristiga skulder 132 34

614 493

Summa skulder och eget kapital 41 842 41 769

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Kassaflödesanalys 2017
  

Ingående likvida medel   11

Årets resultat; exkl avskrivningar mm 1 185
Investeringar -429
Försäljning maskiner 5
Minskning av kortfristiga fordringar 266
Minskning av kortfristiga skulder -1 028
Medlemstillskott    0
Sålda o inlösta Andelar i lager 0

Utgående likvida medel 10

Investeringar 2017

Utfall Budget

Maskiner Banan
Turfo TriWave 40, såmaskin 149
Cushman 1600XD-R diesel, Ballcollector cabin 169
begagnad Toro bensinbil m flak och eltipp, inkl erhållet bidrag AF 19' 32
bidrag från AF enligt avtal, TORO bensinbil -19
Stendumper T-041/S 9 ton, traktorvagn släp 78
såld Cushman arbetsfordon, inköp 1984 -125

Summa 284 600

Bevattningsanläggning
Ny träskpump, APP skåp BOP-E2 20

Summa 20 0

Byggnader
Swingstudio DR 0

Summa 0 400

SUMMA INVESTERINGAR 2017 304 1 000

PO168375-1.indd   13 2018-03-19   09:14



14 15

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Noter, gemensamma för WGCC och WGAB
Not 1;  Redovisnings- och värderingsprinciper      

Redovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR) med undantag för BFNAR 2016:10
Samtliga siffror i tkr där inte annat anges.
Redovisningen
I redovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt innehar 100 % av rösterna.

Bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets
eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas
verkliga värden, eliminerats i sin helhet.
I eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets eget kapital som tillkommit
efter förvärvet.
Internvinster mellan WGCC och WGAB elimineras i sin helhet.
Redovisning av intäkter
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med av-
drag för lämnade rabatter. Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen.
Belopp som uppbärs för annans räkning ingår inte i bolagets intäkter utan intäkterna utgörs av
erhållna provisioner.
Kriterierna för intäktsredovisning tillämpas på varje transaktion för sig.
Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker vid faktureringstillfället.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas för koncernen.

Banmaskiner 5 år
Inventarier kansli 3 år
Inventarier klubblokaler 5 år
Klädskåp omklädningsrum 10 år
Övriga inventarier 5 år
Inventarier shop 10 år
Bryggor 10 år
Inventarier ladan 5 år
Inventarier paviljong 5 år
Inventarier Caféet 9:an 5 år
Byggnadsinventarier 10 år
Golfbilar 5 år
Bevattningsanläggning 10 år
Anslutning kommunalt vatten 20 år
Byggnader 66 år
Markanläggning 66 år
Mark skrivs ej av

Avskrivningar på byggnader och markanläggning påbörjas när investeringen tas i bruk. 

 

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, 
redovisas som operationella leasingavtal. 

Not 2; Intäkternas fördelning
WGCC och WGAB WGCC

2017 2016 2017 2016

Medlems- och spelrättsavgifter
Spelrättsavgifter 6 225 6 150 0 0
Medlemsavgifter 663 659 663 659

6 888 6 809 663 659
Gästavgifter
Greenfee 1 822 1 632 0 0
Företagsgolf 350 569 0 0
Företagsavtal 1 351 1 369 0 0
Annonser & reklam 436 455 0 0

3 959 4 025 0 0
Tävlingsintäkter
Tävlingsintäkter 202 216 202 216

202 216 202 216
Sponsring & Donationer
Sponsring & Donationer 95 141 95 91

95 141 95 91
Övriga intäkter
Övriga intäkter 808 894 189 297

808 894 189 297
Försäljning andelar
Inträdesavgifter 37 28 37 28
Överlåtelseavgifter andelar 25 56 25 56

62 84 62 84
Hyror
Lokalhyror 670 585 0 0
Övriga hyresintäkter 382 382 0 0

1 052 967 0 0
Andra rörelseintäkter
Avyttring banmaskiner 5 10 0 0

5 10 0 0

TOTALT 13 071 13 146 1 211 1 347
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Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Noter, gemensamma för WGCC och WGAB
Not 1;  Redovisnings- och värderingsprinciper      

Redovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR) med undantag för BFNAR 2016:10
Samtliga siffror i tkr där inte annat anges.
Redovisningen
I redovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt innehar 100 % av rösterna.

Bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets
eget kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas
verkliga värden, eliminerats i sin helhet.
I eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets eget kapital som tillkommit
efter förvärvet.
Internvinster mellan WGCC och WGAB elimineras i sin helhet.
Redovisning av intäkter
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med av-
drag för lämnade rabatter. Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen.
Belopp som uppbärs för annans räkning ingår inte i bolagets intäkter utan intäkterna utgörs av
erhållna provisioner.
Kriterierna för intäktsredovisning tillämpas på varje transaktion för sig.
Intäktsredovisning av tjänsteuppdrag sker vid faktureringstillfället.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställts, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas för koncernen.

Banmaskiner 5 år
Inventarier kansli 3 år
Inventarier klubblokaler 5 år
Klädskåp omklädningsrum 10 år
Övriga inventarier 5 år
Inventarier shop 10 år
Bryggor 10 år
Inventarier ladan 5 år
Inventarier paviljong 5 år
Inventarier Caféet 9:an 5 år
Byggnadsinventarier 10 år
Golfbilar 5 år
Bevattningsanläggning 10 år
Anslutning kommunalt vatten 20 år
Byggnader 66 år
Markanläggning 66 år
Mark skrivs ej av

Avskrivningar på byggnader och markanläggning påbörjas när investeringen tas i bruk. 

 

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223
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Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Not 3; Banunderhåll WGCC och WGAB WGCC 
2017 2016 2017 2016

Frö/träd/växter 13 49 0 0
Gödsel mm 281 234 0 0
Dressand 97 98 0 0
Jord och mull 25 83 0 0
Banutrustning 34 41 0 0
Reparation och underhåll bevattning 42 35 0 0
Reparation och underhåll vägar/broar 17 91 0 0
Div kostnader banmaskiner 498 353 0 0
Bevattning och underhåll banan 251 138 0 0
Övriga kostnader 64 56 0 0
Totalt 1 322 1 178 0 0

Not 4; Fastighetskostnader WGCC och WGAB WGCC 
2017 2016 2017 2016

Vatten och avlopp 84 96 0 0
Värme 94 109 0 0
El 441 417 0 0
Renhållning och sophämtning 74 84 0 0
Reparation och underhåll

Restaurang 37 21 0 0
Klubbhus 78 159 0 0
Lada 8 27 0 0
Tjänstebostäder 9 7 0 0
Pool 44 39 0 0
Tennis 1 0 0 0
Bryggor 47 47 0 0
Övrigt 74 10 0 0

Övriga fastighetskostnader 78 64 0 0
Fastighetsskatt 128 127 0 0
Totalt 1 197 1 207 0 0

Not 5; Externa tjänster WGCC och WGAB WGCC
2017 2016 2017 2016

Datakostnader 99 79 0 0
Bevakningstjänster 28 22 0 0
Konsultkostnader 194 27 0 1
Övrigt 16 7 0 0
Totalt 337 135 0 1

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Not 6; Föreningskostnader WGCC och WGAB WGCC
2017 2016 2017 2016

Möten och sammankomster
Styrelse o kommittéer 49 141 22 100
Övriga 49 71 11 52

Utbildning, kurser, läger 4 4 4 4
Tävlingspriser 121 332 85 304
Tävlingskostnader 122 139 94 99
Träningskostnader 321 154 321 154
Deltagaravgifter tävlingar 40 37 40 37
Förbundsavgift SGF o SGDF 169 161 169 161
Pro-kostnader 0 85 0 0
Övriga föreningskostnader  41 249 24 149
Totalt 916 1 373 770 1 060

Not 7; Övriga externa kostnader WGCC och WGAB WGCC
2017 2016 2017 2016

Städning 120 133 0 0
Hyra maskiner o inventarier 91 84 0 0
Förbrukningsmaterial 250 210 0 4
Kontorsmaterial 110 232 17 53
Telefon, porto 94 99 6 4
Fordon, resor, transporter 38 32 0 0
Reklam, PR 6 52 0 19
Försäkringspremier 60 72 5 6
Revisionskostnader 64 64 25 25
Övr kostnader 580 143 33 11
Totalt 1 413 1 121 86 122

Not 8; Interna tjänster
2017 2016

Administrativa tjänster
Intäkt i WGAB 240 240
Kostnad i WGCC -300 -300
Kostnad totalt WGCC och WGAB (moms) -60 -60
Lokalhyra
Intäkt i WGAB 48 48
Kostnad i WGCC -48 -48
Kostnad totalt WGCC och WGAB (moms) 0 0
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Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223
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Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223
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Styrelse o kommittéer 49 141 22 100
Övriga 49 71 11 52

Utbildning, kurser, läger 4 4 4 4
Tävlingspriser 121 332 85 304
Tävlingskostnader 122 139 94 99
Träningskostnader 321 154 321 154
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Pro-kostnader 0 85 0 0
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Totalt 916 1 373 770 1 060

Not 7; Övriga externa kostnader WGCC och WGAB WGCC
2017 2016 2017 2016
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Fordon, resor, transporter 38 32 0 0
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Revisionskostnader 64 64 25 25
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Not 8; Interna tjänster
2017 2016
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Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Not 9; Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Medelantalet årsanställda, fördelat WGCC och WGAB WGCC
på kvinnor och män har uppgått till 2017 2016 2017 2016

Kvinnor 2,5 2,5 0 0
Män 7,5 7,5 0 0
Totalt 10 10 0 0

Löner och ersättningar har uppgått till

Styrelse och verkställande
direktör (varav styrelse 0 kr) 763 736 0 0
Övriga anställda 3 535 3 408 0 0
Totala löner och ersättningar 4 298 4 144 0 0

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 452 1 444 0 0
Pensionskostnader (varav för
styrelse 0 kr och VD 151 672 kr) 400 383 0 0

Totala löner, ersättningar, 
sociala avgifter och pensions-
kostnader 6 150 5 971 0 0

Styrelseledamöter och 2017 2016
ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav

balansdagen män balansdagen män
Koncernen (inkl dotterbolag)
Styrelseledamöter 9 6 8 5
Verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare 1 1 1 1

Moderföreningen
Styrelseledamöter 9 6 8 5
Verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare 1 1 1 1

Fördelade personalkostnader WGCC och WGAB WGCC
2017 2016 2017 2016

Löner, bana och fastighet 2 440 2 403 0 0
Löner, kansli och reception 1 920 1 925 0 0
Bilersättningar 6 4 0 0
Arbetsgivaravgift, särskild löneskatt 1 452 1 444 0 0
Pensions- & försäkringspremier 400 383 0 0
Förändring semesterlöneskuld -62 -184 0 0
Utbildning och övriga personalkostnader 20 44 0 0
Totalt 6 176 6 019 0 0

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Not 10; Förändring av eget kapital
Andels- Bundna Balans. Årets
kapital reserver vinst resultat Totalt

WGCC och WGAB
Belopp vid årets ingång 29 615 2 317 1 287 185 33 404
Vinstdisposition 185 -185 0
Makulerade andelar -10 -10
Upplösning Uppskrivn andelsbevis -377 -377
Kapitaltillskott 0
Inlösen Andelar 0
Sålda inlösta Andelar 0
Årets resultat 268 268
Eget kapital 2017-12-31 29 605 1 940 1 472 268 33 285

WGCC
Belopp vid årets ingång 29 615 2 317 3 565 -186 35 311
Vinstdisposition -186 186 0
Makulerade andelar -10 -10
Upplösning Uppskrivn andelsbevis 0 -377 -377
Kapitaltillskott 0 0
Inlösen Andelar 0 0
Sålda inlösta andelar 0 0
Årets resultat 391 391
Eget kapital 2017-12-31 29 605 1 940 3 380 391 35 316

Anm.  Vid bokslutsdatum 2017-12-31 innehar Klubben 2 Andelar i lager, inlösta tidigare år till nominellt belopp.
Under året har inga andelar lösts in och inga inlösta andelar har sålts.
Förändring inlösta andelar i lager förs mot balanserad vinst/förlust.
I Andelskapitalet har ingått en andel med nominellt värde 10 tkr, vilken i många år legat i dödsbo. Denna
har nu enligt styrelsebeslut makulerats och förts mot extraordinär intäkt.
Uppskrivning andelsbevis har upplösts mot extraordinär intäkt, enligt styrelsebeslut om regler för
redovisningsprincip för densamma.

Specifikation Andelskapital
Nominellt belopp Antal Andelskapital Anm.

Seniorandelsbevis 22 000 1 22 000
23 800 7 166 600
26 500 39 1 033 500
31 000 47 1 457 000
38 000 702 26 676 000

Företagsbevis 250 000
Andelskapital Totalt: 29 605 100

Andelsbevis makulerat 2017-12-31 10 000 1
Andelsbevis nr 78 makulerat enligt styrelsebeslut 2017-12-31(i dödsbo sedan 1992/1993) 

Not 11; Eventualförpliktelser och Ställda säkerheter

Wermdö Golf & Country Club - Förlusttäckningsgaranti för Wermdö Golf AB

WGCC och WGAB WGCC
För checkkredit 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
fastighetsinteckningar 10 000 10 000 0 0
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Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223
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Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223

Not 12; Byggnader och mark WGCC och WGAB WGCC
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 58 289 58 210 0 0
Årets förändringar

Inköp 0 79 0 0
Utgående ackumulerade 58 289 58 289 0 0
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -12 883 -12 036 0 0
Årets förändringar

Avskrivningar -848 -847 0 0
Utgående ackumulerade
avskrivningar -13 731 -12 883 0 0

Utgående restvärde 44 558 45 406 0 0
enligt plan

Koncernmässigt övervärde 381 381
44 939 45 787

Taxeringsvärdet 2017 uppgår totalt till 19.134 tkr varav byggnader 7.531 tkr och mark 11.603 tkr.

Not 13; Inventarier, verktyg och installationer
WGCC och WGAB WGCC

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 15 586 15 285 0 0
Årets förändringar

Inköp 429 401 0 0
Årets försäljning -125 -100 0 0

Utgående ack anskaffningsvärden 15 890 15 586 0 0

Ingående avskrivningar -13 954 -13 460 0 0
Årets förändringar

Avskrivningar -514 -594 0 0
Avskrivningar bortb. årets försäljn 125 100 0 0

Utgående ack avskrivningar -14 343 -13 954 0 0

Utgående restvärde enligt plan 1 547 1 632 0 0

Not 14; Andelar i dotterbolag Kapital- Rösträtts- Antal Redovisat
andel % andel % aktier värde

WGCC

Wermdö Golf AB 100 100 1 000 38 539
Summa 100 100 1 000 38 539

Wermdö Golf AB, org nr 556081-2223
med säte i Värmdö

Wermdö Golf & Country Club, Orgnr: 814000-1408
Wermdö Golf AB: Orgnr: 556081-2223

Not 15; Lån
WGCC och WGAB WGCC

Räntebärande skulder 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Kortfristiga
Checkräkningskredit 5 772 6 588 0 0

Summa räntebärande skulder 5 772 6 588 0 0

Övriga långfristiga skulder
längre förfallotid än 5 år (löper utan ränta)
Reverslån medlemmar 5 827 5 880 5 827 5 880
Särskilda medlemsbevis 60 60 60 60
Lån - Ungdomskvot 25 25 25 25

5 912 5 965 5 912 5 965

Not 16; Upplupna kostnader och intäkter samt förutbetalda kostnader och intäkter

WGCC och WGAB WGCC
2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna kostn och förutbet int
Upplupna personalkostnader 1 094 1 158 0 0
Övriga poster 174 236 94 88
Summa 1 268 1 394 94 88

Förutbet kostn och upplupna int
Interimsfordringar (förutbetalda 
försäkringar mm) 110 87 1 0
Summa 110 87 1 0

Not 17; Andelsbevis i lager (inlösta)
Per 2017-12-31 innehar WGCC 2 andelar i lager motsvarande ett belopp på 48 tkr. Per 2016-12-31 var
beloppet detsamma 48 tkr. Dessa har inte upptagits till något värde. Se även not 10 för mer information.

Värmdö 2018 - 03 - 08

Bengt Möller Per-Ulrik Johansson
Ordförande Klubbdirektör/VD

Fredrik Bergström Inger Johansson

Anders Keller Gunn-britt Krusberg -Nilson Åsa Lindkvist

Hans-Erik Nygren Gunnar Strömberg Lennart Svensson
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Wermdö Golf AB, Orgnr: 556081-2223
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Beträffande Revisionsberättelser 2017 Wermdö Golf & Country Club och Wermdö Golf AB 
 
 
 
 
På grund av ändring av regelverk fr o m 2017 beträffande redovisning för ideella föreningar, 
presenteras klubbens resultat för År 2017, i detta interna Årsmötesdokument, i delvis nytt format. 
 
Formella Årsredovisningar 2017 med därtill hörande Revisionsberättelser för 
Wermdö Golf & Country Club och Wermdö Golf AB finns att tillgå på WGCC’s kansli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befattningshavare och personal 2017 
 
Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning och kontaktansvar: 
 
Bengt Möller ordförande Strategi och valberedning 
Lennart Svensson  vice ordf. Ekonomi och finans 
Fredrik Bergström  Countryverksamhet 
Inger Johansson  Tävlings- och Klubbverksamhet 
Anders Keller  Avtal, Juridik, Svensk Golfutveckling 
Gunn-britt Krusberg-Nilson Tävlings- och Klubbverksamhet 
Åsa Lindkvist  Fastighetsutveckling 
Hans-Erik Nygren  Junior- och Idrottsverksamhet 
Gunnar Strömberg  Andels- och medlemskapsfrågor 
 
Per-Ulrik Johansson VD/Adj. Strategi, ekonomi, fastighet, golfbana, övriga kommittéer 
 
Styrelsen har under 2017 haft 11 protokollförda sammanträden i WGCC och i WGAB. 
 
 
Revisorer 
Mikael Sjölander  ordinarie, auktoriserad revisor 
Lillemor Sundt  ordinarie föreningsrevisor 
Camilla Ral Ingvarsson  suppleant, auktoriserad revisor 
Kim Göth   suppleant föreningsrevisor 
 
Britt Eisner   Valberedningen 
 
Kommittéordföranden 
Göran Palmér  Banutvecklingskommittén 
Kenneth Gollne  Bridgekommittén 
Delat ansvar   Damkommittén 
Hans-Erik Nygren  Junior o Idrottskommittén 
Delat ansvar   Tävlings- och klubbkommittén 
Nils Bergkvist (avliden september 2017) Regel- och handicapkommittén 
Jonas Domeij  Veterankommittén 
Wiveka Burgaz  Jaktsektionen 
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Personal 
Klubbdirektör och VD: Per-Ulrik Johansson 
Ekonomi: Birgitta Steinauer 
Kansli och medlemsservice: Nea Kampuhlin 
Fastighet: Ulf Ydregård 
Greenkeeper: Lars Andersson 
Helårsanställda banarbetare: Svante Fransson, Mikael Gustafsson 
och Steinar Thon fr o m 2017-04-03. 
 
Säsongsanställda 2017 
Banarbetare: Patrick Sloth-Ericson, Oskar Bergentoft, Kjell Lindén och Lars Johnsson. 
Reception: Marcus Svensson Dahlin, Anna Silfverling, Anders Iserud, Philip Adenskog 
och Victor Harder. 
 
Associerade verksamheter 
Golfinstruktörer: Nybi Golf AB, Ida-Maria Billström och Henrik Nyström 
Restaurang: Le Golf Värmdö AB 
Caféet vid 9:an: Cerina AB, Eva-Marie Palmér och Ann-Christine Carlsson 
Tennisinstruktörer: Erik Pettersson och Leon Ericsson 
 
 
 
 
 

Medlemsuppgifter 31.12 2017 
 
 
 
 
 
Antal medlemmar    Antal varav med Andelsbevis 
       
       
Juniorer och Yngre seniorer i ungdomskvot 146  0 
Juniorer, med andelsbevis 9  9 
Yngre seniorer, med andelsbevis 6  6 
Seniorer 784  758 
Country/Passiva 44  17 
Andelsbevis i lager (inlösta & återtagna) 6  6 
Totalt 995  796 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurangfrågan – en redogörelse från styrelsen 
 
Som alla vet misslyckades tyvärr restaurang Le Golf under 2017 i sin verksamhet, både genom 
otillräcklig kvalitet i service och menyer men också ekonomiskt. Från klubben följde vi noga 
utvecklingen och hade under säsongen flera möten med restauratörerna för att påtala brister men utan 
någon varaktig förbättring. Man släpade också redan tidigt efter med sina hyresbetalningar. 
Det hyresavtal som restaurangbolaget övertog i början av 2017 från de tidigare ägarna omfattade ett 
besittningsskydd vilket begränsade vår handlingsfrihet gentemot restauratörerna. De uteblivna 
hyresbetalningarna gav oss dock möjlighet att i oktober agera genom delgivning och, på grund av 
fortfarande utebliven betalning, sade vi upp hyresavtalet och med det blev besittningsrätten för lokalen 
förverkad. Denna har vi nu full kontroll på inför fortsättningen. 
Det dåliga ekonomiska utfallet tvingade samtidigt Le Golf att efter beslut i tingsrätten i november gå in 
i en så kallad företagsrekonstruktion. I den är vi största fordringsägare med ca 500 000 kr i obetalda 
hyror mm. På vår begäran beslutade samtidigt tingsrätten att Le Golf skulle lämna våra lokaler senast 
den 31 januari i år, vilket också skedde. I mitten av mars pågår fortfarande rekonstruktionsprocessen 
och vi kommer givetvis att bevaka våra fordringar i den, men vår bedömning är att det finns små 
utsikter till någon utdelning, varför vi i bokslutet 2017 har beslutat att göra en reservation för hela 
beloppet. I händelse av att förlusten blir konstaterad, t ex som följd av en konkurs, kommer vi dock att 
återfå den moms som ingår i fordringsbeloppet. 
Besittningsrätten till lokalen, som vi nu själva förfogar över, kan komma att ha ett potentiellt värde vid 
en framtida uthyrning av restauranglokalen. 
 
Vår beslutssituation: köpa dyrt begagnat eller göra en nyinvestering. 
Inför restaurangens utflyttning fick vi förfrågan om vi var intresserade att köpa de köks- och 
restauranginventarier som fanns i lokalen, vilka ägdes (eller, som det visade sig, till betydande del 
leasades eller hyrdes) av Le Golfbolaget. En stor del av dessa ingick när de nya ägarna i början av 2017 
köpte bolaget från tidigare ägare, medan vissa var nya. Klubbens medlemmar är ju väl bekanta med att 
inredningen i lokalen hade många år på nacken och så var det också med stora delar av det som fanns i 
kök och övriga utrymmen. 
För samtliga tillgångar i restaurangen presenterade man ett betalningsupplägg för klubben vilket skulle 
medföra ett åtagande om minst ca 4 mkr i form av dels en kontant köpeskilling om 1 750 tkr, dels att vi 
skulle överta betalningsåtaganden för ett antal befintliga leasing- och hyresavtal med återstående 
kontraktsbetalningar om ca 2 500 tkr, totalt alltså drygt 4 mkr. Anmärkningsvärt är att man utöver detta 
dessutom begärde att WGCC skulle överta betalningsansvar för ett lån om ca 900 tkr vilket enligt vår 
insolvensadvokat inte kunde överlåtas till oss utan rätteligen måste ingå bland restaurangens 
låneskulder i företagsrekonstruktionen. Inkluderas detta i de villkor som vi erbjöds kom summan upp i 
över 5 mkr. Från vår sida var vi beredda att lämna ett motbud men vid förhandlingarna klargjorde Le 
Golf att deras huvudalternativ var att flytta bort samtliga inventarier till en annan restauranglokal och 
att man inte var beredda att förhandla om en försäljning. 
Med hjälp av utomstående branschkunniga rådgivare bedömde vi att Le Golfs krav var ett kraftigt 
överpris för tillgångar som delvis var nya men till stor del gamla och i dåligt skick. Vi hade också 
inhämtat preliminära offerter från restauranginredningsföretag som indikerade att vi skulle kunna 
anskaffa ett nytt kök samt möbler och all inredning för ca 3,5 mkr. Styrelsen beslutade därför den 22 
januari att inte fortsätta de ofta krångliga samtalen med Le Golfs ägare utan i stället lägga vår energi på 
att investera i ny köks- och restauranginredning. 
I mitten av mars pågår upphandling av ny inredning och vi har också engagerat inredningsexpertis. Vi 
räknar med att leverans och installation av ny inredning kommer att kunna ske under slutet av april och 
att en förnyad restauranglokal skall kunna tas i bruk under maj. 
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Personal 
Klubbdirektör och VD: Per-Ulrik Johansson 
Ekonomi: Birgitta Steinauer 
Kansli och medlemsservice: Nea Kampuhlin 
Fastighet: Ulf Ydregård 
Greenkeeper: Lars Andersson 
Helårsanställda banarbetare: Svante Fransson, Mikael Gustafsson 
och Steinar Thon fr o m 2017-04-03. 
 
Säsongsanställda 2017 
Banarbetare: Patrick Sloth-Ericson, Oskar Bergentoft, Kjell Lindén och Lars Johnsson. 
Reception: Marcus Svensson Dahlin, Anna Silfverling, Anders Iserud, Philip Adenskog 
och Victor Harder. 
 
Associerade verksamheter 
Golfinstruktörer: Nybi Golf AB, Ida-Maria Billström och Henrik Nyström 
Restaurang: Le Golf Värmdö AB 
Caféet vid 9:an: Cerina AB, Eva-Marie Palmér och Ann-Christine Carlsson 
Tennisinstruktörer: Erik Pettersson och Leon Ericsson 
 
 
 
 
 

Medlemsuppgifter 31.12 2017 
 
 
 
 
 
Antal medlemmar    Antal varav med Andelsbevis 
       
       
Juniorer och Yngre seniorer i ungdomskvot 146  0 
Juniorer, med andelsbevis 9  9 
Yngre seniorer, med andelsbevis 6  6 
Seniorer 784  758 
Country/Passiva 44  17 
Andelsbevis i lager (inlösta & återtagna) 6  6 
Totalt 995  796 
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PO168375-1.indd   25 2018-03-19   09:14



26 27

Ny restauratör till WGCC 
Vi annonserade i december att vi sökte en ny restauratör. Ett antal intresserade har tagit kontakt och 
under februari har några utvalts för utvärdering av personer, deras kompetens, organisation, ekonomi, 
menyidéer o s v. Vi har tagit hjälp av en restaurangkonsult att medverka i denna utvärdering och vi har 
engagerat en advokat specialiserad på hyresrätt som stöd i avtalsarbetet. 
När detta går i tryck har vi just valt vår nye restauratör och ett avtal beräknas vara på plats inom kort. 
Presentation kommer att inom kort lämnas på hemsidan. Målet är att den nya restaurangen skall slå upp 
dörrarna tidigt under golfsäsongen. 
 
Från styrelsen känner vi stor tilltro till vår nye krögare. Målet är givetvis att WGCC åter skall ha en 
golfkrog som levererar service och måltider av hög klass och som är en av hörnstenarna i vårt klubbliv. 
Och då är det upp till oss medlemmar att visa intresse och uppskattning genom att ofta frekventera 
restaurangen och locka dit vänner och bekanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget 2017 
 
Planeringsinriktning och budget samt avgifter för 2018 
 
Banan 

• En banarkitekt skall engageras för förslag till utveckling och förbättring av banan 
• Fortsatta åtgärder för förbättrade greenytor och fairways 
• Pågående utveckling av teeområden och bunkrar fortsätter 
• Hela anläggningen skall präglas av god ordning och bästa skick genom daglig tillsyn 

 
Country Club 

• Ny restauratör i ny restaurang och en renoverad pool förstärker country club-upplevelsen 
 
Medlemmar 

• Medlemmarna skall ha en fortsatt prioriterad tillgänglighet till golfbanan 
• Ökat medlemsengagemang eftersträvas i klubbens aktiviteter och kommittéer 

 
Ekonomi och budget 

• Spelrättsavgiften, som varit oförändrad sedan 2011, föreslås höjd med 700 kr (8,4 %) 
• Former och struktur för företagssamarbeten skall ses över under året 

 
Åtgärdsprogram golfbanan under 2018 
Det har gått 10 år sedan projekt Green 2007 avslutades och vi planerar att under året engagera en 
välrenommerad banarkitekt för att få förslag på utveckling och förbättring på banan genom 
punktinsatser inom ramen för den befintliga layouten. Banan håller idag en hög standard som följd av 
grundlig skötsel och gjorda förbättringar. Målet är att få kvalificerade råd och idéer som kan höja 
upplevelsen av banan ytterligare för alla spelarkategorier. Mer information om detta kommer att lämnas 
under årsmötet. 
 
Greenernas skötselprogram omfattar sedan tidigare år ökad och kraftigare hålpipluftning samt 
djupluftning vid säsongslut, nya gödslingsrutiner, fortsatta dressningsarbeten samt ökad stödsådd. 
Dessa åtgärder har givit positiva effekter och kommer därför att fortsätta och vi planerar att lufta 
gräsytorna 4 gånger under året. Vi kommer också att arbeta med att öka jämnheten på greenerna. För 
att jämna ut skillnaderna mellan olika grässorter och ge oss en bättre och snabbare yta har frekvensen 
med vertikalskärning och lätt dressning av våra greener ökats. Vi kommer också fortsätta att hjälpså 
greneerna med krypven för att motverka vitgröets intrång. Vår ambition är oförändrat att kunna hålla en 
stimpnivå på 9–10 under större delen av säsongen, för att kunna toppa vid speciella tillfällen. 
 
På fairways inriktas skötseln på luftning, hjälpsådd, dressning och bevattning. Under säsong dressas 
fairways efter behov för att nå den jämna yta som eftersträvas. Sanddressning kommer att utökas. För 
att kunna vattna fairways och hålla dem lite grönare diskuteras med Värmdö kommun om vi kan utöka 
vattenköp under sommarmånaderna. 
 
På hål 2 har vi under vintern rensat ut buskar och träd till vänster om green samt fyllt ut för att man 
lättare skall hitta boll och på hål 8 är det av samma skäl utrensat och utfyllt till höger om green. På hål 
3 är det grovfyllt för ett nytt rött tee längre fram än det gamla. På hål 6 har diket efter tee fyllts igen för 
att få en bättre landningsyta och området kommer att sås under våren. På hål 7 pågår anläggning av en 
ny väg mellan gul och röd tee som gör det möjligt att gå från sjätte greenen bakvägen upp till övre tees 
på hål 7 och sedan vidare till röd tee och därefter ut på fairway. Syftet är att minska väntetiden genom 
ett bättre flöde mellan hålen. 

PO168375-1.indd   26 2018-03-19   09:14



26 27

Styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget 2017 
 
Planeringsinriktning och budget samt avgifter för 2018 
 
Banan 

• En banarkitekt skall engageras för förslag till utveckling och förbättring av banan 
• Fortsatta åtgärder för förbättrade greenytor och fairways 
• Pågående utveckling av teeområden och bunkrar fortsätter 
• Hela anläggningen skall präglas av god ordning och bästa skick genom daglig tillsyn 

 
Country Club 

• Ny restauratör i ny restaurang och en renoverad pool förstärker country club-upplevelsen 
 
Medlemmar 

• Medlemmarna skall ha en fortsatt prioriterad tillgänglighet till golfbanan 
• Ökat medlemsengagemang eftersträvas i klubbens aktiviteter och kommittéer 

 
Ekonomi och budget 

• Spelrättsavgiften, som varit oförändrad sedan 2011, föreslås höjd med 700 kr (8,4 %) 
• Former och struktur för företagssamarbeten skall ses över under året 

 
Åtgärdsprogram golfbanan under 2018 
Det har gått 10 år sedan projekt Green 2007 avslutades och vi planerar att under året engagera en 
välrenommerad banarkitekt för att få förslag på utveckling och förbättring på banan genom 
punktinsatser inom ramen för den befintliga layouten. Banan håller idag en hög standard som följd av 
grundlig skötsel och gjorda förbättringar. Målet är att få kvalificerade råd och idéer som kan höja 
upplevelsen av banan ytterligare för alla spelarkategorier. Mer information om detta kommer att lämnas 
under årsmötet. 
 
Greenernas skötselprogram omfattar sedan tidigare år ökad och kraftigare hålpipluftning samt 
djupluftning vid säsongslut, nya gödslingsrutiner, fortsatta dressningsarbeten samt ökad stödsådd. 
Dessa åtgärder har givit positiva effekter och kommer därför att fortsätta och vi planerar att lufta 
gräsytorna 4 gånger under året. Vi kommer också att arbeta med att öka jämnheten på greenerna. För 
att jämna ut skillnaderna mellan olika grässorter och ge oss en bättre och snabbare yta har frekvensen 
med vertikalskärning och lätt dressning av våra greener ökats. Vi kommer också fortsätta att hjälpså 
greneerna med krypven för att motverka vitgröets intrång. Vår ambition är oförändrat att kunna hålla en 
stimpnivå på 9–10 under större delen av säsongen, för att kunna toppa vid speciella tillfällen. 
 
På fairways inriktas skötseln på luftning, hjälpsådd, dressning och bevattning. Under säsong dressas 
fairways efter behov för att nå den jämna yta som eftersträvas. Sanddressning kommer att utökas. För 
att kunna vattna fairways och hålla dem lite grönare diskuteras med Värmdö kommun om vi kan utöka 
vattenköp under sommarmånaderna. 
 
På hål 2 har vi under vintern rensat ut buskar och träd till vänster om green samt fyllt ut för att man 
lättare skall hitta boll och på hål 8 är det av samma skäl utrensat och utfyllt till höger om green. På hål 
3 är det grovfyllt för ett nytt rött tee längre fram än det gamla. På hål 6 har diket efter tee fyllts igen för 
att få en bättre landningsyta och området kommer att sås under våren. På hål 7 pågår anläggning av en 
ny väg mellan gul och röd tee som gör det möjligt att gå från sjätte greenen bakvägen upp till övre tees 
på hål 7 och sedan vidare till röd tee och därefter ut på fairway. Syftet är att minska väntetiden genom 
ett bättre flöde mellan hålen. 

PO168375-1.indd   27 2018-03-19   09:14



28 29

Oscar Bergentoft som tidigare varit säsonganställd är från i år heltidsanställd i banteamet och 
tillsammans med säsonganställd personal är organisationen komplett inför säsongen. 
 
En ny ruffklippare kommer att inköpas till en kostnad om ca 300 tkr (netto efter inbyte). 
 
Inför säsongen 2018 planerar vi att ändra våra teemarkeringar från de traditionella vit, gul, blå och röd 
tee till det som kallas Hektometersystem (hektometer är ett längdmått motsvarande 100 meter). Detta 
innebär att vi istället för olika färger som tee-markeringar använder siffror som motsvarar den totala 
längden för banan (t ex tee 55 för tidigare gul, tee 47 för tidigare röd). Syftet med det är att göra val av 
tee mindre kategoribundet och stimulera till att spela banan med olika längd. 
SGDF har under vintern mätt banan för en kommande omslopening. 
 
Ny restauratör i ny restaurang ger ny energi åt CC i WGCC 
När detta går i tryck har vi just valt vår nye restauratör och ett avtal beräknas vara på plats inom kort. 
Presentation kommer att göras på hemsidan. Från styrelsen känner vi stor tilltro till vår nye krögare. 
Utanför golfbanan är restaurangen centrum för klubblivet både för medlemmar och gäster och om våra 
förväntningar uppfylls kommer vi nu åter att ha en golfrestaurang av hög klass. Och då är det upp till 
oss medlemmar att visa intresse och uppskattning genom att ofta frekventera restaurangen och locka dit 
vänner och bekanta. 
 
Utöver restaurangen är hörnstenar i vår Country Club poolen, båthamnen och tennisbanan. 
Poolen är nyrenoverad inför säsongen 2018 och poolområdet kan med ny möblering bli en inbjudande 
plats för rekreation (mot avgift för gäster). Poolen blir något mindre än den ursprungliga. Det kommer 
att vara ett automatiserat lamelltäcke som täckning och en ny poolvärmare. Vattentemperaturen 
kommer att kunna hållas runt 26–28 grader, vilket förhoppningsvis leder till att fler kommer vilja nyttja 
poolen i framtiden. 
 
Banans tillgänglighet 
Medlemmarna skall ha en fortsatt prioriterad tillgänglighet till golfbanan, vilket framkommit som ett 
starkt önskemål i medlemsenkäterna. Begränsning av gästspel påverkar ofrånkomligen storleken av 
intäkter från både greenfee och företagsgolf. För greenfee kommer vi därför att överväga vår 
prissättning i syfte att hålla intäktsnivån uppe, den måste dock alltid vägas mot konkurrensen från andra 
anläggningar. Positivt är att vår nya restaurang med all sannolikhet kommer att verksamt bidra till att 
attrahera gästande golfspelare. 
 
Statistiken visar att av ungefär 25 000 golfronder per år på WGCC svarar greenfee för ca 20 %. 
Noterbart är att cirka 70 % av våra greenfeegäster spelar med medlem. Greenfeespel utan koppling till 
en medlem ligger på en relativt låg nivå främst som en följd av våra redan i dag ganska restriktiva 
bokningsregler som just syftar till att prioritera medlemsspel och spel med gäster till medlemmar. 
Av övriga golfronder spelar medlemmar ca 65 % och våra företagsgäster ca 15 %. 
Under vår och höst har vi cirka 60 % beläggning mellan kl. 8-16 och under sommaren är beläggningen 
cirka 80 %. Mellan kl. 9-14 är bokningstrycket högst. 
  
Vi kommer att fortsätta med möjligheten till bokning av morgontider varje dag från kl. 06.00 vilket då 
ger företräde framför bollrännan. 
 
Golfvärdar kommer i första hand att finnas på banan under eller i anslutning till helger. Ambitionen är 
att öka de tillfällen då golfvärdar finns på banan. För detta är vi dock beroende av att medlemmar 
anmäler intresse, vilket kan göras hos kansliet. 
 

Alla våra 10 golfbilar är i dåligt skick och behöver ersättas inom kort. Arbete pågår med att undersöka 
bästa ekonomiska lösning för detta. 
 
Önskas: fler aktiva medlemmar i föreningsverksamheten 
Under 2018 och under de kommande åren är ett prioriterat mål att uppnå ett ökat medlemsengagemang 
i klubbens aktiviteter och kommittéer. Därigenom kan vi behålla vår fina WGCC-anda. Tillsammans 
med Tävlings- och Klubbkommittén kommer vi att undersöka hur vi på bästa sätt kan attrahera fler och 
gärna nya medlemmar att delta i vårt klubbliv. Genom att hjälpa till i tävlingar och andra klubb-
aktiviteter känner man delaktighet i klubblivet och man skapar sociala kontakter med nya spelkamrater 
som följd och det kan vara den kanske viktigaste inkörsporten i klubbgemenskapen för alla nya 
medlemmar som under de senast åren har anslutit sig till klubben, faktiskt ca 100 personer under de tre 
senaste åren! 
 
Tävlingsprogrammet kommer att vara i ungefär oförändrad omfattning till årets säsong. 
 
Alla medlemmar skall ges goda möjligheter att utveckla sitt golfspel med bland annat god tillgänglighet 
till övningsområden och drivingrange, tillsammans med klubbens tränare för dem som så önskar. 
Instruktörerna har i år fått tillökning i form av Lukas Landahl och har därmed nu en högre kapacitet för 
lektioner. De har också planer för en fortsatt uppgradering av drivingrangen. Goda träningsmöjligheter 
är också en viktig del av klubblivet och leder till att medlemmar gärna vistas på klubben även de dagar 
då tiden är begränsad för att spela en hel golfrunda. Juniorkommittén kommer att fortsätta att utveckla 
juniorverksamheten i nära samarbete med instruktörerna. 
 
Svingstudio 
Under 2018 kommer vi i samarbete med våra pros projektera en svingstudio som skall lokaliseras i 
anslutning till drivingrangen. Uppförandet kommer att ske under kommande år och när klubbens 
ekonomi tillåter. Den beräknade investeringen uppgår till ca 1 mkr. 
 
Fastighetsutveckling 
En projektgrupp arbetar med att identifiera behov och möjligheter till förbättringar i klubbhus och 
andra fastigheter samt att kartlägga alternativ användning och möjlighet att frigöra kapital från vissa av 
våra tillgångar i mark och fastigheter. För klubbhuset finns det ett arkitektförslag som tidigare 
publicerats, senast i Handlingsplan 2018–2020 på hemsidan. Som följd av årets investeringar i 
restaurangen kommer dock beslut utöver löpande reparations- och underhållsåtgärder att skjutas till 
kommande år. I Handlingsplanen beskrivs också ett antal möjligheter som finns i klubbens mark och 
fastigheter att på sikt frigöra kapital för investeringar i banan och klubbhuset. Inom ramen för detta har 
en dialog inletts med Värmdö kommun för att utröna möjligheter och restriktioner avseende ändringar i 
gällande kommunala planer. 
 
Andelsutveckling 
Under 2017 genomfördes 24 andelsöverlåtelser (varav tre inom familjen). Det är främst äldre 
medlemmar som har valt att avyttra sina andelar. Under de närmaste åren kan man förutse en fortsatt 
hög omsättning av andelar främst som följd av klubbens åldersstruktur. Åtgärder för att öka 
attraktionskraften för presumtiva andelsmedlemmar är viktiga men inte så lätta. Medlemsrekryteringen 
sker huvudsakligen genom våra befintliga medlemmar och samarbetspartners men vi har också arbetat 
med bland annat kampanjer på hemsidan. De allra flesta nya andelsmedlemmar har besökt klubben 
flertalet gånger som gäst till medlem eller som företagsgäst. Vi medlemmar kan bidra genom att 
informera och tala väl om klubben i våra umgängeskretsar. Under 2017 har vi haft en arbetsgrupp i 
styrelsen som speciellt arbetat med andelsfrågan och det arbetet kommer att fortsätta. 
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En åtgärd som genomförts är att inträdesavgiften sedan några år är sänkt till 1000 kronor. En annan är 
vårt erbjudande till personer mellan 27 och 35 år att bli medlem med ungefär 50 % årsavgift och utan 
krav på medlemsandel, i syfte att de inom några år genom andelsköp ska bli välja att bli fullvärdiga 
andelsmedlemmar. Denna grupp omfattar f n 16 personer av totalt 33 i kategorin yngre seniorer. Av 
övriga 16, som är andelsägare, är 8 tidigare medlemmar i juniorkvoten som inom erbjudandet har valt 
att vara kvar i klubben. Styrelsen följer noga upp utfallet av detta erbjudande. 
Antalet vardagsmedlemmar har ökat och taket i den fastställda kvoten är i princip nått. 
 
 
Budgetkommentarer Hela budgeten återfinns på sidan 32. 
 
Förslag till intäktsförstärkning genom höjd spelrättsavgift med 700 kr (junior 300 kr) 
Styrelsen föreslår att spelrättsavgiften höjs med 700 kr för senior (spelrättsavgift 2018 9 000 kr och 
oförändrat 700 kr i föreningsavgift). Se sid 32 för samtliga avgiftsförslag. Intäktsförstärkningen 
beräknas uppgå till ca 550 tkr. 
 
Intäkter 2018 
Under åren 2010–2015 hade vi varje år ca 2 500 tkr i företagsintäkter. Under 2016 och 2017 har vi haft 
en något sjunkande intäktsnivå från företagsavtal. Jämfört med 2015 uppnådde vi under 2017 ca 500 
tkr lägre i företagsintäkter och även om vi har fått bra respons på kundkontakterna under vintern är det 
inte rimligt att för 2018 budgetera för en högre nivå än året före. Företagsmarknaden är starkt 
konkurrensutsatt med övervägande årsavtal och det finns en stor osäkerhet varje år om vilka befintliga 
kunder som vill förlänga sina avtal. Inte sällan ändrar företag sina marknadsföringsprogram och väljer 
att minska eller skifta sina kundevents eller skifta dem till andra aktiviteter eller golfbanor. Vår styrka 
är, förutom en bra golfbana - och förhoppningsvis åter en högklassig restaurang - att vi har en stark 
konkurrensfaktor i vår organisation för hur vi tar hand om våra företagskunder, vilket medför att 
företagen överlag är mycket nöjda med vår leverans. 
 
För greenfee hade vi ett starkt år 2017 med intäkter som översteg budgeten med drygt 200 tkr. 
Vi budgeterar med lite marginal mot f å som följd av prioritering av medlemmars spelmöjligheter och 
den alltid närvarande risken för ogynnsamma väderförhållanden. 
 
Kostnader 2018 
Våra kostnader fortsätter att vara stabila. Under en följd av år har vi upprepat skrivit i våra 
budgetkommentarer att vi arbetar med en strikt kostnadskontroll och vi har också varit framgångsrika 
med att genom olika vardagsåtgärder begränsa genomslag av årliga externa kostnadsökningar för inköp 
av material, drivmedel och löneavtal mm. 
 
Personalkostnaderna ökar i budgeten med ca 2,5 % men totalt från 2015 med bara 5 %, alltså mindre 
än 1,5 % per år. Kostnaderna för banunderhåll ökade något under 2017 och ligger i budgeten på en 
något högre nivå som följd av skötsel- och förbättringsåtgärder. 
 
Troligtvis kommer vi att teckna ett femårigt hyresavtal för en förnyelse av vår flotta om 10 golfbilar. 
Årskostnaden uppskattas till ca 100 tkr. 
 
Restauranginvesteringen ca 3,5 mkr 
Totalt beräknas den nya restaurangen med samtliga maskiner och inventarier (inkl kök, ny inredning 
och möblemang i matsal och bar samt utomhusdelen) och vissa uppsnyggningsarbeten totalt uppgå till 
ca 3,5 mkr. Vi kommer att teckna ett s k uppdrags- och lokalhyresavtal där vi som uthyrare äger all 
inredning i restaurangen vilken restauratören nyttjar i sin verksamhet. Våra kostnader kommer främst 
att vara kapitalkostnader (avskrivning och låneränta) vilka beräknas bli fullt täckta av hyresintäkter. 

En slutlig bedömning av utfallet kan inte göras förrän ett nytt avtal har undertecknats. För 2018 som 
startår måste beaktas att den nya restaurangen inte kommer att vara i full drift förrän en bit in i 
säsongen och i säsongen och i budgeten tar vi lite höjd för detta. 
 
 
Årets investeringar ca 4 800 tkr, varav 
Restaurangen 3 500 tkr 
Banmaskiner     300 tkr (netto efter avyttring av äldre maskiner med 200) 
Poolen  1 000 tkr 
 
Finansiering, tkr 
Kassaflöde från verksamheten enl resultatbudget ca 1 800 
Investeringar      - 4 800 
 
Finansiering genom ökning av lån      3 000 
 
Ett nytt tidsbundet lån 4 000, medförande en minskning av utnyttjande av checkkredit ca 1 000 
 
 
Beräknad skuld till bank 31.12 2018 ca 8 800 tkr. 
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Avgifter 2017
Medlemsavgift WGCC:(ej moms) Spelrättsavgift WGAB: (inkl moms 6%)
Senior 700 Senior 9.000
Vardagsmedlem 700 Vardagsmedlem 7.200
Yngre senior 22-26 år 600 Yngre senior 22-26 år 3.800
Yngre senior 27-35 år 600 Yngre senior 27-35 år 4.600
Junior 500 Junior 2.700
Passiv medlem 1.100
Country medlem 1.100/700/500

BUDGET 2018

2018 2017 (utfall)
Intäkter
Medlems- och spelrättsavgifter 7 500 6 889
Greenfee 1 650 1 822
Företagsavtal 2 050 2 137
Hyror 1 150 1 004
Övriga intäkter 900 931

Summa Intäkter 13 250 12 783

Kostnader
Personal 6 350 6 176
Bana 1 450 1 322
Externa tjänster 350 337
Föreningskostnader 1 000 979
Övriga kostnader 950 1 410
Fastigheter 1 300 1 197

Summa Kostnader 11 400 11 421

Resultat före avskrivningar 1 850 1 362

Avskrivningar -1 650 -1 362

Finansnetto -200 -119

Extraordinära intäkter 0 387

ÅRETS RESULTAT 0 268

Valberedningens förslag till årsmötet 2018 
 
Den nuvarande styrelsen består av ordföranden samt åtta ledamöter. 
Klubbens ordförande och revisorer väljs enligt stadgarna alltid på ett år. 
 
Bengt Möller har efter nio år i styrelsen, varav sju som ordförande, meddelat att han inte önskar bli 
nominerad för en ny mandatperiod. Av valberedningens ledamöter står Britt Eisner i tur att avgå. 
 
Valberedningen föreslår: 
 
Styrelsens ordförande: Nyval av Lennart Svensson på ett år. 
 
Styrelsens ledamöter: Omval på två år av Fredrik Bergström, Åsa Lindqvist, Hans-Erik Nygren 

och Gun-britt Krusberg-Nilson. 
  
 Nyval på ett år av Jens Ullström. 

Jens Ullström född 1976, hcp +1. VD/Klubbdirektör i WGCC 2008 – 2015. 
Idag vice VD för Marginalen Fastigheter AB. 
Bor på Värmdö. Medlem sedan 2003. 

  
Inger Johansson, Anders Keller samt Gunnar Strömberg är valda till 
Årsmötet 2019. 

  
Revisorer:  Omval av auk revisor Mikael Sjölander, Ernst & Young, och Lillemor 

Sundt. 
Revisorssuppleanter: Omval av aukt revisor Camilla Ral Ingvarsson, Ernst & Young, och Kim 

Göth. 
 
Valberedningen: Nyval av Ulf Sandberg på tre år. 

Ulf Sandberg, f 1951, hcp 19,2, har spelat golf sedan 15 år och varit medlem 
WGCC sedan 2005. Har startat och drivit flera företag inom media & reklam. 
Är entreprenör uti fingerspetsarna. Ulf bor på Värmdö under 
sommarmånaderna, annars Lidingöbo. 

 
Värmdö 8 mars 2018 
 
 
Britt Eisner  Kenneth Adenskog Gunilla Hamel 
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