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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Den 25 oktober 1955 instiftades Luleå Golfklubb och 1956 anlades en 6-hålsbana i Rutvik utanför
Luleå. 1 september 1957 blev klubben medlem i Svenska Golfförbundet. Idag består
bananläggningen av 27 hål fördelat på tre 9-hålsslingor med namnen Renen, Björnen och
Hermelinen. Klubben ståtar med världens nordligaste 27-hålsbana. Anläggningen med tre separata
slingor skapar fördelar. De ger den omväxling för golfaren som gör spelet än roligare. Under
säsongen så skiftar klubben slingorna på 18-hålsbanan för varje vecka.

Tävlingar och evenemang kan alltid hanteras med två valda 9-hålsslingor och samtidigt medge golf
på den fria slingan för golfare som inte är knutna till dagens tävling. Det innebär även att drift och
underhåll underlättas och man alltid kan säkerställa en 18-hålsbana, vilket ökar tillgänglighet för
både spel och banskötsel.

Luleå Golfklubb hyr ut hela anläggningen till det helägda dotterbolaget, Luleå Golf AB, som i sin
tur kontrakterat proverksamhet och golfshop till NO Försäljnings AB (Niclas Olofsson).
Restaurangverksamheten har via arrendeavtal kontrakterats med ”Systrarnas Söta HB” vilket
företräds av Elin och Emma Åström. Emma och Elin har i sin affärsplan att även driva catering som
komplement till den viktiga restaurangservicen för klubbens medlemmar och våra gäster.

Luleå Golfklubb med sin styrelse verkar för klubb- och medlemsutveckling samt
tävlingsverksamhet och möjlighet till friskvård i en naturnära miljö.
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Verksamheten under räkenskapsåret

Styrelsens arbete

Vid årsmötet för Luleå Golfklubb den 11 mars 2013 valdes styrelsen som består av ordförande
jämte fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Åtta styrelsemöten har hållits under året. Till
detta tillkommer ett antal arbetsmöten då delar av styrelsen träffats. Representanter från styrelsen
och kommittéerna har deltagit i träffar anordnade av NVGF och SGF.

Styrelsens syn på verksamheten under 2013 samt för 2014

Vilket fantastiskt år detta har varit. Vi har fått många positiva reaktioner på vår bana i år. Ett
fantastiskt jobb av banpersonalen samt ett fint golfväder har hjälpt oss att vara i topp vad gäller
bankvalité i vår region. Antalet medlemmar är fortsatt relativt stabilt, vi ser en svag nedgång men
ser framtiden an med tillförsikt.  De nya medlemmarna under 2013 har erbjudits ”komigångkurser”
inför 2014, vi kommer även försöka fånga upp de som startat 2012. Vi kommer att fortsätta med
Marshalverksamhet under 2014. Vi kommer även att prova Starter under högsäsong för att få spelet
att flyta bättre.

Styrelsen ser över möjligheten att måla om klubbhuset under 2014. Luleå Golfklubb har fortsatt
arbetet med att locka fler medlemmar till klubben. Med en 27-hålsbana i bästa skick så tillåter
klubben många fler medlemmar. Klubbens medlemmar har många spelrätter som inte nyttjas och
där har medlemmarna, med en kickback, möjlighet att värva fler medlemmar. Klubbens
ekonomiska ställning är positiv och framgår av kommande resultat- och balansräkning.

Luleå Golf AB har under ledning av styrelsen genomfört budgeterad verksamhet för anläggningens
vård och skötsel. Bolagets rörelseresultat för 2013 beräknas preliminärt blir strax över 100 000 kr.

Vattenprojektet har driftsatts under 2013. Samtliga slingor har nu nya stamledningar.
Kompletteringar kommer att fortsätta under 2014. Det har även under 2013 genomförts
energibesparande ombyggnationer. Vi har numera ett klubbhus som vi kan använda året runt tack
vare investeringar i bergvärme och vattenburna element.

Luleå Golfklubbs styrelse vill framföra ett tack till medlemmarna, sponsorerna, våra leverantörer,
företrädare för Kommunen och Länsstyrelsen för allt stöd under året.
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Medlemsutveckling

Medlemsutvecklingen i Luleå GK har varit positiv de senaste åren, dock senaste året ser vi en
minskning på medlemsantalet. Ca 600 spelrätter saknar fortfarande en aktiv medlem, varför
styrelsen anser det viktigt med medlemsvård och nyrektrytering av nya medlemmar. Samtidigt ser
man även en negativ trend både på distriksnivå (NVGF) liksom Sverige i stort de senaste åren.

Medlemsstatistik Luleå Golfklubb, mätperiod  hösten:

År Totalt Luleå GK Förändring

2008 1511 -  0,7%
2009 1610 + 6,6%
2010 1670 + 3,7%
2011 1759 + 6,6%
2012 1798 + 2,2%
2013 1740 -  3,2%

Medlemsutveckling Sverige:

År Luleå GK    NVGF Sverige

2009 + 6,6% -   9,0% - 1,8%
2010 + 3,7% - 10,3%    n/a
2011 + 6,6% -   6,8% -1,8%
2012 + 2,2% -   8,0% -1,8%
2013 -  3,2% -   4,6% -2,0%
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Kommittéernas berättelse

Nedan följer en kortfattad beskrivning av kommittéernas arbete under verksamhetsåret 2013.

Damkommittén

Damkommittén har bestått av Ann-Charlotta Niemi, Birgit Stöckel - Danielsson, Anna Holmström,
Christina Mitchell, Annika Ershammar, Evy Granlund, Ewa Forsberg och Tatiana Ström.

Damkommittén har fortsatt med att göra sitt arbete synligt och tydligt för våra damer och övriga
klubbmedlemmar, involvera och engagera fler damer i tävlingsaktiviteter, förbättra möjligheter att
påverka sitt spel genom att träna och öva både med erfarna spelare och pron, definiera våra mål på
lokal och regional nivå, stärka samhörighet och gemenskap mellan medlemmar samt medverka i att
göra miljö och umgänge på golfklubben mera trivsamt och attraktivt.

Damkommitteén använde sig av olika informationssätt för att nå sina medlemmar: webbsidan,
personliga mejl, informationstavlan, personliga möten ute på klubben och nytt för i år är att vi nu
även använder Facebook. I säsongens början, den 17 maj genomfördes ”Kick-off” i syfte att
informera våra damer om mål och kommande aktiviteter.

Genomförda aktiviteter:

 Deltagit i NVGF planeringskonferens

 Kick - off - se ovan

 Klubbens matchspel - 28 deltagare, tre utmärkelser, bra förebild för övriga
klubbmedlemmar

 Damslaget - en stor NVGF-tävling, 60 st deltagare, väl organiserad och uppskattad

 "Kräftgolfen" - Favorit i repris. 44 st deltagare, även i år blev det ett trevligt och uppskattat
arrangemang för alla klubbmedlemmar

 Damavslutningsaktivitet - en dag, som erbjöd 34 damer en tävling med olika deltävlingar,
prisutdelning för bl.a. klubbens matchspel, torsdagsgolf, ”birdie - träd” och en trevlig
samvaro. DK informerade om sitt arbete och använde aktiviteten för att rekrytera nya
tävlande

 Damträningar en gång i veckan. Dessa träningar har haft ovanligt få deltagare i år

 Torsdagsgolf. Ett trevligt sätt att lära känna fler och lära sig mer om golfens regler. Denna
aktivitet har även i år tappat deltagare
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Utvecklingsarbete:

 Jobbade för fler deltagare i Damslaget. Bl.a. genom att ordna minibuss till tävlingarna

 Arrangerade damträning till reducerat pris

 Eget matchspel för att plocka fram tävlande damer

 Torsdagsgolf för damer

 Involverade fler unga tjejer i tävlandet

 Hade starter på våra tävlingar som förutom rutinmässiga informationen upplyste om
Damkommiténs arbete och våra sponsorer

 Arbetade med att skaffa fler sponsorer och därigenom bättre stimulans/belöning för våra
tävlande damer

På distriknivå

 Matchspel NVGF

 Damslaget - Luleås damer kom på 2:a plats

 Arrangerade Damslaget den 25 juli

Damkommittén hade 11 möten i år. På utvärderingsmötet den 11 oktober ställdes frågor om
förbättringar och förslag inför nästa säsong vilka ska tas upp på planeringsmöte i januari 2014.

Damkommittén tackar för ett givande samarbete samt sponsring som i slutänden utmynnade i
förbättrade golfresultat och trivsel för våra medlemmar!

Juniorkommittén

Klubbens äldre juniorer har i år haft regelbunden träning av Niclas Olofsson och Gary Steward.
Träningen har varit mycket uppskattad och målet till nästa är att få några av de yngre juniorerna att
ta klivet upp och börja träna med de äldre.

Intresset för ett representationslag har däremot inte varit lika stort då många hade sommarjobb och
var bortresta. Förhoppningen för nästa år är givetvis att sätta ihop ett starkt lag och göra bra ifrån
oss kommande sommar i division 2.

Finansieringen har fortsatt skett men hjälp av rangeplockning och en fast träningsavgift på 600 kr
som alla i ungdomsgänget accepterar.



Luleå Golfklubb
Årsredovisning 2013, Org nr 897000-2245

7(20)

Seniorkommittén

Seniorkommittén har bestått av Lennart Lind, Leif Gatedal, Per Garmager och Lennart Sjögren

På klubbnivå:

 En gång i veckan har vi träffats och spelat en tävling i enklare form. Vi har tävlat både i
brutto och i netto samt räknat totalt över hela säsongen (order of merit). Omkring 40
seniorer har varit med vid något tillfälle

 Vi har spelat KM i matchspel. En klass för alla seniorer. Tävlingen spelades open, dvs utan
handicap. Bertil Englund (H65) gick till final mot Per Garmager (H45) och Per blev
klubbmästare

På distriktsnivå:

I distriktets tävlingar har klubben än en gång haft fina framgångar.

 Luleå blev etta totalt på seniortouren inom Norr- och Västerbotten. Finalen som spelades i
Robertsfors vanns av Luleå

 Luleå blev etta i matchspelet i Norrbotten

 I matchspelets distriktsfinal mötte vi Umeå. Luleå vann foursome med 3-2. Singlarna kunde
inte slutföras på grund av vädret. Det regnade så mycket så tävlingsledningen bröt
matcherna och finalen slutade oavgjort 7,5-7,5. Det betyder att Luleå är obesegrade i årets
tävling och delad 1:a med Umeå i distriktet

Följande spelare har deltagit i laget under säsongen:

H35: Joakim Nilsson, Lennart Sjögren

H45: Patrik Taveniku, Per Garmager, Robert Sunden

H55: Mats Vikström, Stefan Olsson, Thomas Gustafsson, Krister Nilsson

H65: Leif Gatedal, Lennart Lind, Sune Lestander, Bertil Englund, Janne Dannberg, Håkan
Westerlund

Luleå hade två spelare som blev rankad etta i distriktet, i sin åldersklass. Lennart Sjögren (H35) och
Lennart Lind (H65), Bertil Englund blev distriktsmästare i H65. Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att Luleås seniorer haft mycket stora framgångar inom distriktet de tre till fyra senaste
åren och under 2014 kommer vi göra allt för att försvara den positionen.
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Veterankommittén

Årets veterangolf har omfattat ett grundspel på 12 tävlingsomgångar. De 24 främsta i grundspelet
spelade därefter ett slutspel i matchform för att utse den slutliga veteranmästaren. Under
matchspelet fortsatte tisdagstävlingarna i vanlig form för de som inte kvalificerat sig till slutspelet.
Detta innebär att veteranerna garanteras en tävling i veckan under säsongens fyra månader.

Under året har 73 veteraner deltagit i grundspelet. Årets veteranmästare blev Bertil Englund, som
därmed fick sin andra inteckning i vandringspriset. Bästa dam blev Stina Tirsén, som också leder
poängligan i Per-Eric Ericssons veteranpris för damer och Lars Sikblads motsvarande veteranpris,
även detta för damerna. Damernas veteranpriser avgörs slutgiltigt 2014. Veteranmästerskapets
silvermedalj gick till Tor O Nordmark, medan Sven Reinholtz blev bronsmedaljör.

Tävlingskommittén

Under säsongen har det genomförts 45 tävlingar, både företagsgolf och vanliga tävlingar. Dessutom
hade Odd Fellow en tvådagarstävling som alternerade mellan Luleå och Boden. I den tävlingen
deltog spelare från hela landet och Luleå Golfklubb fick beröm för sin bana och service.

Tyvärr var vi tvungen att ställa in en tävling på grund av att det inte fanns tillgängliga funktionärer.
Funktionärerna har under säsongen dragit ett tung lass för att kunna genomföra tävlingarna, och
önskemålet till nästa säsong är att få fler medlemmar att ställa upp som funktionärer.

Regel- och handicap kommittén

Regel- och handicapkommittén har under 2013 bestått av förbundsdomarna emeritus Karl-Gustaf
Sandberg och Kjell Herlevsson samt distriktsdomaraspirant Tommy Hannu.
.
Regel- och Handicapkommittens ansvarsområden i Luleå GK:

 Vara klubbens främsta experter på "Regler för Golfspel" och tolkningen av dessa enligt
"Decisions on the Rules of Golf"

 Ha det totala ansvaret for formulering av klubbens lokala regler, tillfälliga lokala regler och
lokala bestämmelser

 Ha det totala ansvaret for banans markeringar

 I förekommande fall och i samråd med klubbens greenkeeper bestämma gränser for MUA

 Vid behov informera och utbilda klubbens medlemmar om nya regler och regelförändringar
samt även vid behov genomföra allmän och grundläggande regelutbildning.

 Ansvara för tillämpning av EGA:s handicapsystem
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Kommittén har under säsongen:

 Utformat och kompletterat lokala regler och lokala bestämmelser

 Markerat banan

 Varit behjälplig vid regelfrågor och regeltolkningar från kommittéer och medlemmar

 Reviderat enskilda medlemmars handicap samt gått igenom samtliga medlemmars handicap
enligt EGS:s handicapsystem

 Haft två möten som inte har protokollförts. Dessutom har kommittén haft många telefon-
och mailkontakter samt traditionsenlig arbetslunch och då diskuterat olika säkerhets- och
förbättringsområden på banan

 Karl-Gustaf Sandberg har deltagit i distriktsdomarkonferensen samt ingår som medlem i
NVGF:s Regelutbildningsgrupp

 Tommy Hannu har genomgått Regelkurs Steg 3 som är sista utbildningssteget inför ett
kommande distriktsdomarprov

Kommittén kommer under säsongen 2014 att:

 Markera banan och se över eventuella förändringar av nuvarande markeringar

 Förbättra säkerheten på banan

 Ge förslag på både kort - och långsiktiga förbättringar av banan till styrelse, VD/klubbchef
och greenkeeper

 Vid behov komplettera lokala regler och lokala bestämmelser

 Vid behov genomföra regelkurser

 Bistå medlemmar med regeltolkningar

 På enskilda medlemmars önskemål se över och eventuella korrigera handicap enligt EGA:s
handicapsystem

 Stå till kommittéernas förfogande vid regeltolkningar och utformning av tillfälliga lokala
regler och tävlingsregler

 Rekrytera regelintresserade medlemmar till NVGF:s utbildningsprogram till distriktsdomare
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 Karl-Gustaf Sandberg ska delta i NVGF:s distriktsdomarkonferens. Tommy Hannu ska
göra distriktsdomarprovet för att bli assisterande distriktdomare. Karl-Gustaf Sandberg
ingår även under 2014 i NVGF:s Regelutbildningsgrupp.

Kjell Herlevsson har meddelat att han inte längre önskar ingå i kommittén, vilket beklagas. ”Jag har
gjort mitt”, sa Kjell. Kommittén tackar Kjell för mångåriga värdefulla insatser. Ny i kommittén
ingår Anders Ranheimer.

Tisdagsgolfen

Rivstartades den 4 juni med tio nybörjare, därefter 13 tisdagar med 22 deltagare sista tisdagen den
27 augusti. Totalt har 49 nybörjare gått en eller flera tisdagar. 135 nybörjare eller nästan nybörjare
har strömmat igenom och 16 tisdagsfaddrar har ställt upp.

Förvaltning

Under verksamshetsåret har kansliet och styrelsen förvaltat klubbens tillgångar och ärenden.

Kansliet är bemmanat med en heltitdsanställd, Carin Bylund.

Öhrlings PwC har anlitats för revisionsarbetet.

Resultat och ställning

Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt noter till dessa.
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Resultaträkning Not 2013 2012

Rörelsens intäkter 1
Medlemsintäkter 1 705 700 1 744 400
Reklam/sponsring 7 000 23 500
Tävlingar 235 928 251 420
Övriga rörelseintäkter 2 256 017 279 844
Utbildning 72 650 77 000
Bidrag 22 107 23 258

Summa rörelsens intäkter 2 299 402 2 399 422

Rörelsens kostnader
Föreningskostnader -300 455 -207 544
Engångskostnader för spelrätter -69 000 -102 700
Övriga externa kostnader -582 788 -613 833
Personalkostnader 3 -473 512 -458 660
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -526 638 -513 748

Summa rörelsens kostnader -1 952 393 -1 896 485

Rörelseresultat 347 009 502 937

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 699 6 959
Räntekostnader -260 646 -263 867

Summa resultat från finansiella investeringar -259 947 -256 908

Resultat efter finansiella poster 87 062 246 029

Årets vinst 87 062 246 029
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Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

1
Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 4 4 446 368 2 221 291
Bananläggning 5 13 549 078 12 198 688
Inventarier 6 29 097 29 294
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 7 0 1 366 581

18 024 543 15 815 854

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 18 124 543 15 915 854

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 700 1 700
Övriga kortfristiga fordringar 475 823 264 544
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 689 2 157

481 212 268 401

Kassa och bank 6 646 435

Summa omsättningstillgångar 487 858 268 836

Summa tillgångar 18 612 401 16 184 690
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Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 9

Eget kapital
Eget kapital 8 632 324 8 632 324

Balanserat resultat 2 083 272 1 837 243
Årets vinst 87 062 246 029

2 170 334 2 083 272

Summa eget kapital 10 802 658 10 715 596

Långfristiga skulder 10
Checkräkningskredit 11 18 054 10 254
Byggnadskreditiv 12 1 509 780 239 755
Skulder till kreditinstitut 4 696 144 4 723 000
Minnesfond 74 823 74 823

Summa långfristiga skulder 6 298 801 5 047 832

Kortfristiga skulder 10
Skulder till kreditinstitut 419 356 127 000
Leverantörsskulder 706 109 5 507
Skuld hos koncernföretag 134 868 29 109
Aktuella skatteskulder 15 815 19 054
Övriga kortfristiga skulder 118 372 115 549
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 116 422 125 043

Summa kortfristiga skulder 1 510 942 421 262

Summa eget kapital och skulder 18 612 401 16 184 690

Ställda säkerheter 13 10 650 000 10 650 000

Ansvarsförbindelser 14 1 027 184 1 477 122
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsföres när evenemanget äger rum. Sponsring intäktsföres
över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när
betalning erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. Intäkter i form av gåvor och bidrag
intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd
tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. I den mån det på balansdagen finns löften om
bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Medlemsintäkter

Medlemsintäkter omfattar inbetalningar för medlemskap, arbetsavgifter, inträdesavgifter och
förseningsavgifter till föreningen.

Bidrag

Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ.

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

Byggnader 20-30 år
Bananläggning 50 år
Maskiner och Inventarier 5 år

Not 2 Övriga rörelseintäkter

2013 2012

Hyresintäkt 250 000 250 000
Övriga intäkter 6 017 29 844

Summa 256 017 279 844

Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

2013 2012

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män
har uppgått till

Kvinnor 1 1
Män 0 0

Totalt 1 1

Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelsen 19 175 19 800
Övriga anställda 316 885 307 145

Totala löner och ersättningar 336 060 326 945

Sociala avgifter enligt lag och avtal 105 496 103 895
Pensionskostnader 12 513 12 996

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader 454 069 443 836
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Not 4 Byggnader och mark

2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 3 773 257 3 681 201
Årets förändringar
-Inköp 0 92 056
-Överfört från pågående nyanläggningar 2 376 001 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 149 258 3 773 257

Ingående avskrivningar -1 551 966 -1 402 143
Årets förändringar
-Avskrivningar -150 924 -149 823

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 702 890 -1 551 966

Utgående restvärde enligt plan 4 446 368 2 221 291

Not 5 Bananläggning

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 17 533 242 16 965 585
Årets förändringar
-Överfört från pågående nyanläggningar 1 710 072 567 657

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 243 314 17 533 242

Ingående avskrivningar -5 334 554 -4 986 728
Årets förändringar
-Avskrivningar -359 682 -347 826

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 694 236 -5 334 554

Utgående restvärde enligt plan 13 549 078 12 198 688
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Not 6 Inventarier

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 524 699 544 699
Årets förändringar
-Inköp 15 835 0
-Försäljningar och utrangeringar 0 -20 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 540 534 524 699

Ingående avskrivningar -495 405 -499 306
Årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar 0 20 000
-Avskrivningar -16 032 -16 099

Utgående ackumulerade avskrivningar -511 437 -495 405

Utgående restvärde enligt plan 29 097 29 294

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2013 2012

Ingående nedlagda kostnader 1 366 581 1 437 908
Under året nedlagda kostnader 2 719 492 496 330
Under året genomförda omfördelningar -4 086 073 -567 657

Utgående nedlagda kostnader 0 1 366 581

Not 8 Andelar i koncernföretag

Org nr Säte

Luleå Golf AB 556612-4011 Luleå

Kapital-
andel %

Rösträtts-
andel %

Bokfört
värde

Antal
andelar

Luleå Golf AB 100 100 100 000 1 000

Summa 100 000
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Not 9 Förändring av eget kapital

2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital
Medlemskapital 8 632 324 8 632 324

Belopp vid årets utgång 8 632 324 8 632 324

Balanserat resultat
Belopp vid årets ingång 2 083 272 1 837 243
Årets resultat 87 062 246 029

Belopp vid årets utgång 2 170 334 2 083 272

Summa Eget Kapital 10 802 658 10 715 596

Not 10 Upplåning

2013-12-31 2012-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga
Checkräkningskredit 18 054 10 254
Byggnadskreditiv 1 509 779 239 755
Skulder till kreditinstitut 3 577 500 4 723 000
Övriga skulder 74 823 74 823

Summa 5 180 156 5 047 832

Kortfristiga
Skulder till kreditinstitut 338 000 127 000

Summa 338 000 127 000

Summa räntebärande skulder 5 518 156 5 174 832

Förfallotider

Långfristiga skulder med löptider över 5 år
Skulder till kreditinstitut 2 225 500 2 691 000

Summa 2 225 500 2 691 000
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Not 11 Checkräkningskredit

2013-12-31 2012-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 250 000 250 000

Not 12 Byggnadskreditiv

2013-12-31 2012-12-31

Beviljat belopp på byggnadskreditiv uppgår till 1 500 000 1 000 000

Not 13 Ställda säkerheter

2013-12-31 2012-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut
 Fastighetsinteckningar 8 650 000 8 650 000
 Företagsinteckningar 2 000 000 2 000 000

Summa 10 650 000 10 650 000

Summa ställda säkerheter 10 650 000 10 650 000

Not 14 Ansvarsförbindelser

2013-12-31 2012-12-31

Eventualskulder
Borgensåtagande för koncernbolag 1 027 184 1 477 122

Summa ansvarsförbindelser 1 027 184 1 477 122
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 18 mars, 2014 för fastställelse.

Luleå den 5 mars, 2014

Jan Christensen Barbro Wårell
Ordförande

Gunnar Holmqvist Ola Wennström

Willy Forsberg

Vår revisionsberättelse har lämnats 10 mars, 2014.

Thomas Taavo Marit Karlsson
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor


