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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Galoppverksamheten på Jägersro bedrivs av Skånska Fältrittklubben (SFK). SFK är en ideell förening som 
har till ändamål att anordna galopptävlingar och därigenom verka för ett ökat intresse för galoppsporten, 
så att hästkännedom, hästintresse och hästavel främjas. SFK har sedan 1888 bedrivit galoppverksamhet i 
Skåne på en eller flera platser tillsammans eller själv samt sedan 1907 på Jägersro. Verksamheten på 
Jägersro överläts till SGAB 31 december 2018.

Medlemmarna i Svensk Galopp Ideella Förening (SGIF) är SFK tillsammans med Stockholms Galoppsällskap 
(SGS) och Göteborg Galoppsällskap (GGS).

I styrelsen ingår: Håkan Birger (ordförande), Per Gellström (v. ordförande), Jan Carlson, Staffan Lidström,
Jessica Long, Anja Rhodin och Bo Jacobsson. Adjungerande är Monica Jansson (hästägarföreningen), 
Bodil Hallencreutz (tränarföreningen), Björn Malmberg (amatörtränarföreningen), Caroline Grönvall 
(ung galopp) samt sekreterare Stefan Olsson.

Under 2018 har 28 tävlingsdagar genomförts på Jägersro Galopp. Spel till Jägersros galopptävlingar
uppgick till totalt 94,2 Mkr 2018 (113,7 Mkr).

Spelintäkterna är en stor del av galoppsällskapets intäktskälla. För 2018 fick galoppverksamheten
48,7 Mkr, exkl hästägarpremier, av de totala spelresurserna. Vidare har det betalats ut 35,3 Mkr i
prispengar varav 7,2 Mkr utgjordes av insatsmedel.

Årets största galoppdag på Jägersro är Derbydagen i juli. Årets arrangemang lockade en publik på 3 916 
personer och en dagsomsättning på 10,9 Mkr. Andra stora tävlingsdagar var försommarens 
Pramms Memorial och Svenskt Oaks i början av augusti.

Sett till sportsliga framgångar har de Jägersrobaserade galopptränarna hävdat sig väl i den nationella
statistiken. Fem av de tio främsta tränarna i Sverige 2018 är baserade på Jägersro. Lennart Jr
Reuterskiöld hade ännu ett starkt år och tog en god andraplats bakom Niels Petersen i den nationella
tränarligan. Vanja Sandrup nådde en stark tredjeplats och Francisco Castro lade beslag på femteplatsen
i den nationella tränarligan.

Ytterligare ett tecken på Jägersros starka position var att samtliga titlar på Årets Häst-galan gick till hästar 
tränade i Jägersroregionen. Susanne Berneklint-tränade I Kirk tog hem både den tyngsta titeln Årets Häst 
och även Årets Äldre Häst. Snake Lake från Vanja Sandrups stall bärgade titeln Årets Treåring. Från 
Vanja Sandrups stall kom även Macallan som blev Årets Arabiska Fullblod. Två hästar från Lennart Jr 
Reuterskiölds stall, Two Eyed Jack och Mrs Loreen, utsågs till Årets Tvååring respektive Årets Sto. 
Sist men inte minst blev Anders Herlin-tränade och ägde Truckers Glory Årets Hinderhäst.

I den lokala tränarligan på Jägersro bärgade Lennart Jr Reuterskiöld ännu ett championat efter en relativt
jämn kamp med Francisco Castro. Amatörtränarchampionatet gick till Maria Hagman-Eriksson. I det lokala
jockeychampionatet på Jägersro red Carlos Lopez flest vinnare. Lärlingarna Kajsa Lindsjö och Annie 
Nilsson Lindahl red lika många vinnare, men Kajsa hade fler andraplatser och bärgade därmed 
lärlingschampionatet. Amatörryttarchampionatet gick till Jessica Wadst. Kajsa och Jessica blev också 
nationella champions. Vidare var Hästgruppen i Lund AB banans vinstrikaste hästägare och Stutteri 
Hjortebo vinstrikaste uppfödare. Slutligen bärgade Andrew Kidney-tränade Eyes Wide Shut championtäcket
som banans segerrikaste häst.
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt 2018 2017 2016 2015
Omsättning 59 915 58 001 53 900 54 089
Resultat före skatt 3 094 -988 -152 607
Balansomslutning 12 960 13 171 11 678 11 263
Eget kapital 4 500 2 136 2 550 2 721
Soliditet % 36,7 23,0 33,0 34,6
Definitioner: se not 20

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
SFK bedriver sedan 2013 galoppverksamheten på Jägersro i samarbete med Svensk Galopp (SG). 
Samarbetsavtalet har sedan dess reglerat styrning och utveckling av såväl den sportsliga som ekonomiska 
verksamheten. Under 2018 påbörjades arbetet med att ytterligare integrera verksamheterna, vilket mynnade 
ut i att SFK:s näringsverksamhet och tillgångar till ett värde av 8,9 Mkr. överläts till Svensk Galopp AB per
den 31 december 2018. Köpeskillingen om totalt 4 926 Tkr regleras dels genom kontant ersättning om
2 926 tkr och dels genom ett skuldebrev på 2 000 Tkr. Betalning skall erläggas med 1 000 Tkr senast
31 december 2021 och 1 000 Tkr senast december 2022.

Under året har representanter för de tre galoppsällskapen i Sverige träffats för att ta fram nya ägardirektiv
som bättre tydliggör och reglerar de centrala respektive lokala ansvarsområdena.

Sedan våren 2014 har SFK och STS (Skånska Travsällskapet) en överenskommelse om en långsiktig
lösning gällande viss gemensam drift och samarbete kring verksamheten på Jägersro. I och med 
överlåtelsen till SG AB per den 31/12 2018 blir SG AB ny avtalspart.

I slutet av 2017 beslutade Skånska Travsällskapets medlemmar att avyttra den mark där Jägersros 
tävlingsbana och stallbacke ligger idag, för att istället uppföra en tävlingsarena på Husiefältet. Den av
Svensk Galopp tillsatta styrgrupp som arbetat med Skånegaloppens framtid sedan 2016 tog under 2018 
beslutet att inte följa med travet till Husiefältet. I juni månad meddelades att Svensk Galopp skrivit en 
avsiktsförklaring med Svedala Kommun samt med säljande markägare om att uppföra en ny
galoppanläggning på ett markområde strax söder om tätorten Bara. Arbetet med denna nya anläggning är 
ännu i sin linda, men kommer att öppna upp stora möjligheter för galoppens utveckling i regionen.

Under 2018 har SFK även tillsatt en speciell ungdomsgrupp med syftet att nå en föryngring, såväl bland 
publik som aktiva. Vidare har föreningen arbetat med ett strategiutvecklingsprogram, som mynnat ut i ett 
antal konkreta åtgärdsförslag inför säsongen 2019.

Anläggning

Under 2018 har Skånska Fältrittklubben gjort ytterligare satsningar på anläggningssidan. En ny traktor 
samt en kompletterande vält med plåt har införskaffats. Galoppdomstolens arbete har förbättrats genom 
nya patrullkameror runt banan och ny inspelningsutrustning. Även delar av railen på Ascotbanan har bytts 
ut och longeringsvolterna har fått nytt underlag.
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Förväntad framtida utveckling
Som framgått ovan har den av SFK tidigare bedrivna näringsverksamhet överlåtits till SGAB per 2018-12-31.
Detta innebär att galoppverksamheten på Jägersro framöver kommer att bedrivas av SGAB. Därför är 
nedanstående förväntan om den framtida utvecklingen en utveckling i SGAB:s regi.

2019 har galoppverksamheten på Jägersro tilldelats 25 tävlingsdagar. I prispengar räknat kommer det att 
delas ut 23,7 mkr, exklusive hästägarpremier och insatser.

Med Skånes fördelaktiga geografiska läge och duktiga tränarkår talar mycket för att skånsk galoppsport
kommer att behålla sin redan starka position de närmaste åren. I regionen finns cirka 400 i träning av totalt 
900 i Sverige.

För att stärka attraktionskraften att äga galopphästar har Jägersrogaloppen de senaste åren gjort en 
kraftfull satsning på Derbyserien. Serien för de treåriga hästarna omfattar tio löpningar med en total
prissumma om hela 9,4 mkr.

Hästsporten i Sverige står samtidigt inför stora utmaningar och förändringar. Från och med den 1 januari 
2019 är den svenska spelmarknaden omreglerad. Bandet till spelbolaget ATG, där Svensk Galopp har en 
tioprocentig ägarandel, har minskat betydligt. Galoppsportens behov att finna alternativa inkomstkällor 
kommer med största sannolikhet att bli viktigare de närmaste åren.

Eget kapital

Bundet eget 
kapital

Andra fonder
Balanserat 
resultat inkl 

årets resultat

Enligt fastställd balansräkning 2017-01-01 – – 2 550

Årets resultat enligt fastställd resultaträkning -414

Enligt fastställd balansräkning 2017-12-31 – – 2 136

Årets resultat enligt fastställd resultaträkning 2 364

2018-12-31 – – 4 500

Förslag till disposition av företaget vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 4 499 721 kronor, behandlas enligt följande:

Balanseras i ny räkning 4 499 721
Summa 4 499 721

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.



5 (15)
Skånska Fältrittklubben

Org nr 846000-5914

Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Nettoomsättning 2 59 915 58 001
Övriga rörelseintäkter 4 3 418 1 928

63 333 59 929
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -56 249 -56 091
Personalkostnader 5 -3 311 -3 609
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1 421 -1 122
Övriga rörelsekostnader – –

Rörelseresultat 2 352 -893

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 6 1
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -70 -96

Resultat efter finansiella poster 2 287 -988

Bokslutsdispositioner 8

Bokslutsdispositioner, övriga 807 537

Resultat före skatt 3 094 -451

Skatt på årets resultat 9 -730 37

Årets resultat 2 364 -414
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 – –
Nedlagda utgifter på annans fastighet 11 – 4 891
Maskiner och inventarier 12 – 2 124

– 7 015
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 50 50
Uppskjuten skattefordran – 42

50 92

Summa anläggningstillgångar 50 7 107

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 165 403
Fordringar hos koncernföretag 5 –
Aktuell skattefordran – 494
Övriga fordringar 6 577 1 697
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 547 617

7 294 3 211

Kassa och bank 5 615 2 853

Summa omsättningstillgångar 12 910 6 064

SUMMA TILLGÅNGAR 12 960 13 171



7 (15)
Skånska Fältrittklubben

Org nr 846000-5914

Balansräkning 
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 136 2 550
Årets resultat 2 364 -414

4 500 2 136

4 500 2 136
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 15 – 807
Periodiseringsfonder 330 330

330 1 137
Långfristiga skulder 16

Övriga skulder till kreditinstitut – 2 100
– 2 100

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 2 100 700
Leverantörsskulder 2 962 2 387
Aktuell skatteskuld 688 –
Övriga skulder 65 3 350
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 2 316 1 361

8 130 7 798

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 960 13 171
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

Byggnader 25 år
Maskiner och inventarier 3-10 år

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
  
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta. [Alt. Kundfordringar värderas enligt en schablonmässig metod.
Beskriv tillämpad metod]

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.

Nyttjandeperiod
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Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.   

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-
metoden. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkrings- företag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter
som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.  

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld. 

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
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Not 2 Nettoomsättning 

2018-12-31 2017-12-31

Spelintäkter 18 370 17 470
Prisanslag ATG 26 429 23 556
Ersättning prispengar från SGAB – 900
Övriga anslag 2 020 2 086
Insatser 7 182 7 159
Hästägarpremie 2 991 2 330
Övriga tävlingsintäkter 2 923 4 499

59 915 58 001

Not 3 Nettoprispengar

2018-12-31 2017-12-31

Kostnader

Prispengar till hästägare inkl. bonus -35 305 -33 965

Avgår intäkter
Prisanslag ATG 26 429 23 556
Ersättning prispengar från SGAB – 900
Insatser 7 182 7 159
Hästägarpremie 2 991 2 330
Sponsorlopp – 20

1 297 –

Not 4 Övriga rörelseintäkter

2018-12-31 2017-12-31

Hyresintäkter 1 530 1 212
Medlemsavgifter 97 101
Vinst avseende inkråmsförsäljning SGAB 1 359 –
Övrigt 432 615

3 418 1 928
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Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav

2018-12-31 män 2017-12-31 män

Sverige 1 100% 1 100%

Totalt 1 100% 1 100%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2018-12-31 2017-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 29% 14%

Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2018-12-31 2017-12-31

Löner och ersättningar -2 523 -2 767

Sociala kostnader -744 -798

(varav pensionskostnad) 1) -(51) (0)

1) Av företagets pensionskostnader rör 0kr ( 0kr) företagets ledning om 7 (7) personer.
Företagets utestående pensionsförpliktelser uppgår till 0kr (0kr) för företagets ledning.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2018-12-31 2017-12-31
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Löner och andra ersättningar -93 -2 430 -95 -2 672
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

I föreningens personalkostnader ingår kostnad för tävlingsfunktionärer.

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2018-12-31 2017-12-31

Ränteintäkter, övriga 6 1
6 1

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018-12-31 2017-12-31

Räntekostnader, övriga -65 -79

Övrigt -6 -17

-70 -96
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Not 8 Bokslutsdispositioner, övriga

2018-12-31 2017-12-31

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning 
-  Maskiner och inventarier 807 97
Periodiseringsfond, årets återföring – 440

807 537

Not 9 Skatt på årets resultat

2018-12-31 2017-12-31

Aktuell skattekostnad -688 –
Skatt hänförlig till tidigare år – -5
Uppskjuten skatt -42 42

-730 37

2018-12-31 2017-12-31
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 3 094 -451

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0% -681 22,0% 99

Ej avdragsgilla kostnader 1,0% -32 -27,3% -123

Ej skattepliktiga intäkter -0,8% 24 5,3% 24

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% – -1,1% -5

Uppskjuten skattefordran 1,4% -42 9,3% 42

Redovisad effektiv skatt 23,6% -730 8,3% 37

Not 10 Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 448 448
Nyanskaffningar 350 –
Avyttringar och utrangeringar -798 –
Vid årets slut – 448

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -448 -448
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 475 –
Årets avskrivning -27 –
Vid årets slut 0 -448

Redovisat värde vid årets slut – –
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Not 11 Nedlagda utgifter på annans fastighet
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 371 785
Nyanskaffningar 97 3 376
Avyttringar och utrangeringar -5 468 –
Omklassificeringar – 1 210
Vid årets slut 0 5 371

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -480 -19
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 021 –
Årets avskrivning -540 -461
Vid årets slut 0 -480

Redovisat värde vid årets slut – 4 891

Not 12 Maskiner och inventarier

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 936 3 812
Nyanskaffningar 1 562 124
Avyttringar och utrangeringar -5 498 –
Vid årets slut 0 3 936

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 812 -1 151
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 2 666 –
Årets avskrivning -853 -661
Vid årets slut 0 -1 812

Redovisat värde vid årets slut – 2 124

Not 13 Andelar i koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 50 50
Förvärv – –
Redovisat värde vid årets slut 50 50

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Skånska Fältrittklubben AB, 559093-0490, Malmö 100 100,0 50 50

50 50
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna intäkter 525 242
Förutbetalda kostnader 23 375

547 617

Not 15 Ackumulerade överavskrivningar

2018-12-31 2017-12-31

Maskiner och inventarier – 807
– 807

Not 16 Långfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut – 2 100

2018-12-31 2017-12-31
Ställda säkerheter för övriga skulder
Företagsinteckningar 3 500 3 500

3 500 3 500

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Personalrelaterade 200 314
Driftkostnader – 361
Köpta tjänster 200 134
Prispengar 1 902 469
Övriga poster 13 83

2 316 1 361

Not 18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2018-12-31 2017-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 3 500 3 500

3 500 3 500

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Av köpeskillingen från SGAB har under 2019 betalats kontant 2 926 Tkr. Härav har SFK löst sitt lån med 
Swedbank om 2,1 Mkr.
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Not 20 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning: Totala tillgångar

Soliditet: Justerat eget kapital / Totala tillgångar

Malmö 2019-

Håkan Birger Per Gellström
Ordförande

Jan Carlson Staffan Lidström

Bo Jacobsson Jessica Long

Anja Rhodin

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-

KPMG AB

Camilla Alm Andersson Andréa Åkesson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor


