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Årsbokslut
Mora Golfklubb
884401-1596
Styrelsen för Mora Golfklubb får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under
räkenskapsåret 2020-11-01 - 2021-10-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Resultaträkning
- Balansräkning
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RESULTATRÄKNING

1
2020-11-01
2021-10-31

2019-11-01
2020-10-31

0
6 984 981
151 829
7 136 810

10 481
5 945 636
176 292
6 132 409

-598 006
-490 204
-213 892
-1 199 501
-580 983
-522 378
-3 074 235
-221 144
-23 378
-63 961
-6 987 682

-590 025
0
-207 061
-940 715
-353 627
-508 998
-1 958 717
-220 834
-20 267
-103 134
-4 903 378

Rörelseresultat

149 128

1 229 031

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

-64 049
-64 049

-36 361
-36 361

Skatter
Skatt på årets resultat

-16 846

0

Årets resultat

68 233

1 192 670

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Footgolf
Försäljning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga kostnader
Shop
Kansli
Bankostnader
Lokalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Arbetskraft
Årsavgifter
Juniorkommité
Tävlingskommitté
Summa rörelsekostnader
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BALANSRÄKNING

1

2021-10-31

2020-10-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Markanläggningar (banan)
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella

1 706 333
1 931 659
1 446 577
60 015

1 718 701
1 797 461
1 437 185
0

anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

5 144 584

4 953 347

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

0
1 000
1 000

0
1 000
1 000

5 145 584

4 954 347

96 073
96 073

0
0

21 928
69 951
303 346
395 225

27 272
0
104 707
131 979

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 550 088
2 550 088

2 524 194
2 524 194

Summa omsättningstillgångar

3 041 386

2 656 173

SUMMA TILLGÅNGAR

8 186 970

7 610 520

TILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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2021-10-31

2020-10-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

5 278 978
68 233

4 086 307
1 192 670

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

5 347 211

5 278 977

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Medlemslån

1 013 889
360 500

1 188 333
396 500

Summa långfristiga skulder

1 374 389

1 584 833

193 333
37 150
312 844
16 846
282 909
622 288

226 667
51 788
103 408
53 890
106 533
204 424

Summa kortfristiga skulder

1 465 370

746 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 186 970

7 610 520

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Förutbetalda årsavgifter
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2017:3
Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

UNDERSKRIFTER
Mora den dag som framgår av digitala underskrifter

Håkan Dahlman
Styrelseordförande

Hans Olsson

Tord Svensson

Bengt Hedenmark

Märit Lisell Gullberg

Irene Bäck-Goth

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min digitala underskrift.

Patrik Gilljam
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Mora Golfklubb
Org.nr 884401-1596

Rapport om årsbokslutet
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Mora Golfklubb för räkenskapsåret 2020-11-01 - 2021-10-31.
Enligt min uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Mora Golfklubbs finansiella ställning per den 2021-10-31 och av dess finansiella
resultat för året enligt bokföringslagen.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av Mora Golfklubbs interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
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väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, och om årsbokslutet
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Mora Golfklubb
för räkenskapsåret 2020-11-01 - 2021-10-31.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Mora Golfklubb enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot Mora Golfklubb.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för Mora Golfklubbs situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Mora den dag som framgår av min digitala underskrift.
_________________________________
Patrik Gilljam
Auktoriserad revisor
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