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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och klubbdirektören för Göteborgs Kungl. Segelsällskap, får härmed avge årsredovisning och
koncernredovisning samt framlägga berättelse över föreningens förvaltning under räkenskapsåret 1/1
2021 – 31/12 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Information om verksamheten
Göteborgs Kungl. Segelsällskap (GKSS) grundades 1860 och är idag en av Sveriges största
idrottsföreningar med drygt 3 100 medlemmar och den ledande inom segling.
Basen för verksamheten är kappsegling, träning och utbildning.
I Långedrag har GKSS sin hemmahamn med 530 båtplatser, klubbhus med kansli, restaurang,
utbildningslokaler samt omklädningsrum med dusch och bastu.

I Marstrand har GKSS genom dotterbolaget Fastighet AB Korvetten sitt andra klubbhus med
övernattningsmöjligheter, restaurang och utbildningslokaler.
GKSS förening äger 100 % i GKSS Event AB, 556511-1357, samt 98,40 % i Fastighets AB Korvetten,
556039-2853. Försäljning av administrationstjänster till koncernbolagen har under året gjorts till ett värde
av 130 tkr (708 tkr). Av övriga externa kostnader i moderföreningen avser 430 tkr (1.093 tkr) inköp från
koncernföretag. Av årets ränteintäkter avser 0 tkr (0 tkr) ränteintäkter från koncernföretag.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2021, ett år för Sällskapet där vi i skuggan av pandemin ändå lyckades normalisera stora delar av vår
verksamhet. Vi gick från att vara väldigt begränsade i början av säsongen mot att kunna genomföra en
säsong som till stora delar var ganska normal, om det nu är ett ord som går att använda med tanke på hur
året slutade, med nya begränsningar och restriktioner. Pandemin har haft stor påverkan och inte minst
inom idrotten även om det än så länge enbart haft begränsad påverkan på segelsporten. Dock blev året
betydligt roligare och mer normalt än vad året innan var. Vi fick genomfört de flesta av våra tävlingar,
läger, event och träffar givet de förutsättningar som gavs. Början av året var dock mer restriktivt så vårens
seglingar var inställda. Sedan lättade det upp och det var väldigt roligt att se hur vår hamn fylldes av
utländska båtar under sommaren och inte minst från våra nordiska grannländer. Det blev ett OS 2021 om
än ett år senare än planerat. GKSS representerades där både i form av aktiva seglare och genom domare
från klubben, mycket fina prestationer från våra seglare.
Stora arbeten har även gjorts både på Aeolusön och på Korvetten. Det senaste som är gjort i Långedrag är
vi fått helt ny panel på verkstaden så nu glänser husen med hjälp av vår uppgraderade belysning på
hamnplan och utökat möjligheten till uppställning av båtar tack vara att vi fick disponera tennisbanan.
Vi har haft många roliga och spännande tävlingar där de flesta av klubbens kommittéer varit
engagerade och drivande. Speciellt alla fantastiska krafter i våra kommittéer. Vi genomförde många
tävlingar och event både själva och i samarbete med andra klubbar. Klassiska regattan i form av en
Stjärnbåtstävling, Marstrand Match Cup, 44 Cup mm och vi var med och arrangerade Dragon Gold Cup
för 11:e gången i GKSS historia. Detta är tävlingar som GKSS genomfört med hjälp av både
professionella och ideella krafter. Med hjälp av ideella krafter och bra sponsorer har vi dessutom inlett en
fokuserad satsning på allsvenskan i segling med våra sponsrade J70.
Vi har självklart inte bara tävling utan också en väldigt bred tränings- och utbildningsverksamhet. Att
utveckla seglare på olika nivåer med många olika bakgrunder och förutsättningar är ett av våra
viktigaste uppdrag för det är här vi både skapar ett insteg för många in i segling och båtliv. Det är också
här vi skapar förutsättningar för att utvecklas hela vägen från nybörjare till OS-seglare och från våra
yngsta pirater till våra aktiva seniorer. Vi har verkligen en blomstrande verksamhet för alla åldrar i form
av många olika aktiviteter från vår uppskattade vuxenseglarskola med Elan 310 till våra ungdomsläger på
Aeolusön och träningsverksamhet för juniorer och elit.
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Æolusön är GKSS egen ö sedan 1968, belägen i Göteborgs södra skärgård, och på sjökort benämnd
Sillfarsholmen. Här pågår seglarläger för barn och ungdom hela sommaren.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

För att kunna bedriva denna omfattande verksamhet så har klubben drygt 60 båtar i olika storlekar
från våra seglarskolebåtar, Matchracingbåtar, J70 och hela vägen till våra följebåtar i form av ribbar
och Ranor där hela vår flotta av båtar är uppdaterad i olika omfattning och där vår arbetshäst Online har
fått en helt ny motor.
Vi har även utvecklat samarbetet med klubbarna i närområdet och inte minst MSS som vi arrangerat
många stora tävlingar med. Vår gemensamma station i USA, NAS, The North American Station hade
också sitt 75 års jubileum 2021 och Stationen är en knutpunkt i vårt gemensamma samarbete både
på juniorsidan i form av utbyten och tävlingar men också för oss som medlemmar där vi har möjlighet att
träffas och segla och utbyta erfarenheter och utveckla samarbeten och kontakter.
Det finns så mycket som görs av så många människor i klubben men detta är ett urval som inte på något
sätt återspeglar allt vi gjort under året. Extra roligt var också när vi på årsmötet kunde konstatera att vi är
3150 medlemmar vilket innebär att vi nu är över 3000 medlemmar vilket var ett av många mål.

GKSS har också under 2021 fått viktigt ekonomiskt stöd från flera håll och vi vill rikta ett stort tack till de
som bidragit med detta. Styrelsen har haft sex styrelsemöten och ett flertal arbetsutskottsmöten. Våra
kommittéer och sektioner, två dotterbolag och GKSS OS-klubb (Tokyoklubben) träffas regelbundet och
det har under början av året i stor omfattning varit i form av digitala möten men har allt mer gått över till
fysiska möten efterhand som samhället öppnat upp och restriktionerna släppt. Årsmötet i maj hölls digitalt
medan höstmötet kunde hållas fysiskt och Robert Casselbrant efter 5 år som ordförande kunde lämna över
rodret till Alice von Geijer. Som vi sa i verksamhetsberättelsen förra året, GKSS står starka inför
framtiden och det känns verkligen så.
Kappseglingskommittén
Inför kappseglingssäsongen 2021 hade GKSS ett fullspäckat program av kappseglingar. Vi planerade för
en fullspäckad säsong men var väl medvetna att det skulle krävas anpassning och lösningar för att kunna
genomföra samtliga regattor. Innan säsongen drog igång mötes vi dock av tävlingsförbud, så som
samtliga idrotter drabbades av, vilket ledde till att alla tävlingar innan 1 juni tyvärr inte kunde genomföras
så som planerat. När tävlingsförbudet släpptes stod vi dock redo att genomföra ett fullspäckat
kappseglingsprogram där vi inledde med Allsvenskan följt av RC44 cup, Match Cup Marstrand, Dragon
Gold Cup, Autumn cup, Skiff Regattan & ILCA GP2. (Fotograf : Daniel Stenholm)

Regelkommittén
Det gånga året har för Regelkommittén inneburit ett år med
tvära kast och svårt att arbeta långsiktigt. Det har på grund av
ovisshet kring möjligheten att genomföra evenemang, har det
varit svårt att bemanna med domare i förväg, utan kommittén
har fått förlita sig på flexibilitet bland domare som på kort
varsel kan ställa upp. Regattor på hemmaplan i Långedrag har
kunnat bemannas av domare både från närområdet och GKSS
samt tillresta domare, detta efter rådande restriktioner samt
smittläge. GKSS kunde med domare inom klubben döma årets
Match Cup Marstrand, vilket visar på en stor styrka hos GKSS
att internt faktiskt inneha domarresurser att genomföra en tävling av denna kaliber helt själva. Därtill har
GKSS domare varit och representerat sällskapet på tävlingar runt om i
Sverige men också internationellt och även på OS.
Året har inneburit ett svårt men även spännande år, mycket har varit
ovisst och arbetet i kommittén har varit tvunget att genomföras på
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Vi har också den starkaste ekonomin på väldigt lång tid vilket skapar bra förutsättningar för framtiden.
Styrelsens fokus har under året varit att säkerställa att den verksamhet som genomförts har gjort det under
säkra former och efter rådande restriktioner samt att klubbens ekonomi hanterats med stor försiktighet
utefter de högst osäkra förutsättningarna som pandemin inneburit.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

mycket kort varsel. Regelkommittén har dock tillsammans med Kappseglingskommittén och hela
sällskapet anpassat både oss och verksamheten, både till rådande situation i samhället men även till
framtiden och kanske en ny normal. (Fotograf : Daniel Stenholm)
Tränings- och Juniorkommittén
Även träning och tävlingar för juniorerna fick anpassas, men vi ser dock mycket positivt att vår sport
klarat sig relativt bra ändå. Under 2021 har juniorträning
bedrivits i klasserna 29er, ILCA 4, 6 och 7. Det har varit drygt
50 seglare i våra juniorträningsgrupper under året. Vi har
genomfört 65 veckoseglingspass för ILCA respektive 29er
klasserna, ett påskläger i Långedrag, två sommarläger i
Långedrag och ett höstläger på Marstrand. Det har genomförts
fysträningspass och teoripass, men tyvärr fick vi ställa in
fyslägret i Sälen som skulle genomförts i januari 2021.

Under 2021 bedrevs seniorträningen i OS klasserna ILCA, 49er/FX, 470, Nacra 17 och Finnjolle från
föreningens anläggningar i Långedrag och på Marstrand. Elit- och utmanarlag bestod av ca 25 seglare. OS
som blev framflyttat ett år kunde nu genomföras i Tokyo 23 juli – 8 augusti 2021. GKSS representerades
av Max Salminen i Finnjolle och Olivia Bergström/Lovisa Karlsson i 470. Mycket glädjande är att Max
kom på nionde plats och Olivia/Lovisa kom på 14e plats.

Hamnkommittén
Våren och sommaren 2021 blev bara nästan som vi hoppats och längtat
efter. Pandemin hängde till stor del kvar, vilket innebar en hel del
begränsningar i hamnens verksamhet.
Normalt brukar vi ha ett antal arbetsdagar som bemannas av ideella
krafter, men tyvärr har vi under 2021 inte kunnat ha sådana
arbetsdagar. Vi har dock haft arbetsdagar som bemannats av
medlemmarna i Hamnkommittén med stöd av några få medlemmar.
Genom dessa arbetsdagar har hamnen varit gott rustad och fungerat bra
för alla våra båtplatsinnehavare och gästbåtar. Sommarsäsongen brukar
innebära att vi får besök av ett stort antal gästande båtar. Glädjande i år är att antalet gästande båtar ökat
kraftigt. Vi är nästan tillbaka på de antal gästande båtar som vi hade innan pandemins restriktioner. I år
har vi prövat en ny organisation och bemanning för hamnservice. Organisationen har bestått av två
juniora hamnvärdar samt två seniora hamnvärdar.
Mycket glädjande är att vi har en väldigt hög beläggning på våra fasta platser. I princip är alla fasta
platser uthyrda och vi har även kö på medlemmar som vill ha fast plats. Några av medlemmarna hyr ut sin
plats i andra hand.
Även i år har pandemin inneburit att många tillbringat sin semester
Sverige. Höga temperaturer och varmt havsvatten medförde att ett
mycket stort antal besökare utan båt kom till vår hamn för att bada
och sola. Vi vill vara en öppen och välkomnande klubb, men tyvärr
har vi fått göra en del åtgärder mot badning i hamnen då det medför
att våra regler har följts. Vi kommer att införa en hel del åtgärder
och aktiviteter för att stärka vår hamn och se till att vi medlemmar
trivs och kan utnyttja vår hamn på bästa sätt. GKSS styrelse har
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Tävlingsprogrammet blev påverkat men positivt är att flera
tävlingar kunde genomföras som planerat under 2021.
Föreningens juniorseglare vann bland annat 9 medaljer på junior SM som seglades i Lomma. GKSS 29er
seglare Malcolm Björsson och Johan Bengtsson representerade Sverige på UVM i Oman.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

under året fastställt en uppdaterad version av GKSS Hamnordning och ordningsregler för GKSS hamnen.
Dessa dokument finns på GKSS hemsida.
Hamnen drabbades inte av några större skador orsakade av väder och vind under 2021, vilket är mycket
positivt.

-

Vi har tillsammans med en entreprenör skapat en bom vid sjösättningsrampen.
Sjösättningar för medlemmar ingår i medlemskapet men övriga betalar en avgift.

-

Vi har även skapat en bättre väg och ny bom in till tennisbanan. Bommen skall bidra
till av utnyttjande att tennisplanen sker på ett ordnat sätt.

-

Entreprenör har bytt skadade/försvunna pålar, reparerat delar av Brygga B samt en del åtgärder på
piren.

-

Elförsörjningen till eluttagstolparna på piren har förstärkts temporärt och fortsatt förstärkning
kommer att ske 2022.

-

Vi har bytt alla vattenslangar för färskvatten på bryggorna.

Anläggningskommittén
På Æolusön gjordes en stor insats på fastigheterna, främst ledarhuset som fick ny fasad och nytt tak.
Samlingslokalen i varvet ”Oslo” fick nytt golv samt nya fina portar in i varvet. Utöver detta fräschades
badrummen upp och nya garderober byggdes. Även vattenledningar och brandposter sågs över och byttes
ut.

Klubbhuset i Långedrag fick ny belysning. Verkstaden fick en ny fasad samt tornet nya fönster. En
efterlängtad uppdatering som ökar livslängden och standarden på våra anläggningar.

Korvetten på Marstrand fortsatte att skötas av ideella medlemmar som kallas husvärdar. Även ett stort
arbete med ombyggnationerna av toaletterna till restaurangen gjordes.

5 (19)

Penneo dokumentnyckel: 0D7Z2-WMBQU-H8X53-ZYF04-0KCW4-BJK12

Andra händelser som kommitten genomfört under året:
Tillsammans med Historiska utskottet sköter vi och driver vi vår fyr vid insegling
till hamnen.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

Seglarskolan
GKSS kurser och utbildningar sommaren 2021, var likt säsongen 2020 särskilt anpassade på olika sätt till
följd av pandemin. Bland annat gjordes kölbåtskurserna om till dagskurser
utan övernattning för andra året i rad vilket har fungerat bra. Vi har
glädjande nog kunnat genomföra seglarskoleverksamhet och det blev en
härlig säsong med många goa sommarminnen! Kurser för vuxna i segling,
härliga helgkurser i Långedrag och Göteborgs Södra Skärgård.
Säsongen 2021 blev en fantastisk sommar med mycket segling och stort
intresse för GKSS vuxenkurser! I Långedrag genomfördes fjorton
weekendkurser i kölbåt som hölls i klubbens båtar - Elan 310 och Albin
Cumulus, och bestod av både grund- och fördjupningskurser. Seglatserna
gick till olika platser i Göteborgs södra skärgård och eleverna fick lära sig alltifrån seglingsteori till
grundläggande navigering och sjövett.

Som tidigare år flyttade kölbåtskurserna upp till Marstrand under fyra
veckor i juli. Eleverna inkvarterades där på Korvetten i egna rum. Dagarna tillbringades till havs med
turer och strandhugg i skärgården runt omkring. Kurserna arrangeras både som weekend- och
veckokurser och var mycket populära.
Kurser för barn och ungdomar. För de yngre arrangerades som
vanligt både piratskola och jolleskoj i Långedrag. Piratskolan är för
barn mellan cirka 3 till 6 år och jolleskolan från 7 år. Barnen seglar
både Accessjolle och RS Quest. På schemat står segling, bad,
skattjakter, poängpromenader, krabbfiske och en hel del utflykter i
Göteborgs södra skärgård. Piratskolan och Jolleskoj hölls även på
lördagar respektive onsdagar under vår och höst, samt som dagläger
under sommaren.
Seglarläger på Æolusön, Likt tidigare år arrangerades också läger för barn
och ungdomar på vår ö Æolusön under sommarmånaderna juni-augusti.
Det arrangerades alltifrån nybörjarläger till kappseglings- och
ungdomsläger. Det blev mycket segling men också en hel del äventyr med
bad, skattjakter och spökvandringsrundor. Lägren riktar sig till barn och
unga mellan 10 och 16 år och skapar fantastiska och oförglömliga
sommarminnen. Som om inte detta skulle räcka, har vi dessutom en av
världens bästa lägerskolor med allt vad detta kan innebära. Tillsammans
förbereder vi oss för att bli instruktörer, båtmänniskor och kappseglare. Ett
stort tack till alla instruktörer som har gjort alla dessa seglarskolor möjliga.
GKSS – AccessAbility Center
GKSS AccessAbility center bedrivs i ett samarbete med den ideella föreningen Passalen. Vi driver även
integrationsprojektet Vattenvana. Seglingsverksamheten riktar sig mot barn och unga
med funktionsvariationer och andra grupper barn och unga som vanligtvis inte
kommer i kontakt med segling och miljön i och runtomkring vatten. Syftet är att göra
segling tillgängligt för alla och att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för de som
deltar.
Under året har GKSS AccessAbility Center anordnat en rad olika aktiviteter runt om i
Göteborg. I Långedrag har vi haft två grupper för barn och unga med
funktionsvariation under vår och höst och ett sommarläger i juli. Totalt har ca 60
personer seglat med AAC seglingsverksamhet för barn och unga med funktionsvariation.
Vattenvanaprojektet har också anordnat fortsättningssegling i Långedrag under vår och höst, samt ett
sommarläger i juli. Verksamheten i Frihamnen har bestått av torsdagsseglingar med språkkafé under hela
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Under tolv måndagskvällar anordnades också jollekurser för vuxna samt
under våren och hösten i klubbens RS Quest jollar. Jollekurserna är
anpassade för både nybörjare och mer erfarna seglare som vill lära sig mer.
Intresset har varit stort och inför nästa säsong planeras även en
fördjupningskurs i jolle.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

sommaren samt simskola under åtta sommarveckor. Vattenvanas seglingsverksamhet
möjliggjordes tack vare bidrag från Jacob Thoréns fond och samarbetet med
Jubileumsparken och Göteborgs 400 års-jubileum.
Som tidigare år har GKSS Vattenvana också anordnat ett flertal andra aktiviteter runt om i
Göteborg. Tack vare upphandling med Idrotts- och föreningsförvaltningen har projektet
bedrivit simskola under vintertid på Angered Arena. Under sommaren arrangerades också
prova på segling under två veckor i Bergsjön dit skolklasser, fritidsgrupper och
barnfamiljer från närområdet kom och seglade med GKSS Vattenvana. Totalt seglade över
500 personer med projektet i Bergsjön. Sammanlagt har ca 1700 personer besökt någon av
Vattenvanas aktiviteter under året 2021.

Klubb- och Aktivitetskommittén
Vi har haft månatliga kommittémöten antigen utomhus eller online samt försökt att genomföra flertalet
arrangemang. Vi har glädjande nog kunnat genomföra vår Klubbseglingen i september, en Oktoberfest,
samt klubbcafé under de tio torsdagsseglingarna under våren och hösten.
Den Klassiska Regattan genomfördes av Stjärnbåtsgruppen i mycket minskat format. Dessutom ordnades
en kväll på Viking Yachting och Julbord på Seglarkrogen. Kommittén arrangerade också förtäringen till
Höstmötet. Övriga aktiviteter och arrangemang som Långedragsdagen och klubbkvällar både vår och höst
har inte gått att genomföra på grund av Coronapandemin. Historiska gruppen pausade av samma skäl
under våren sitt arbete med att organisera och kartlägga GKSS historia och dokument, men träffades ett
par gånger under hösten. Stjärnbåtsgruppen har fortsatt sin verksamhet inom ramen för pandemireglerna
och därutöver säkerställt att hamnekan varit tillgänglig hela säsongen.

Marknad- och informationskommittén
Marknads- och informationskommittén har samverkat med de
övriga kommittéerna i klubben genom olika aktiviteter så som att
marknadsföra våra seglarskolor, event och tillställningar. Vi har
arbetat med att sprida berättelser om verksamheten på sociala
medier, på hemsidan och genom vår klubbtidning Seglarbladet. Vi
har även initierat ett övergripande projekt för att vidareutveckla
GKSS varumärke, hemsida samt skapa positiva insatser i syfte att
ytterligare befästa klubbens existens i samtiden och öka relevansen
framåt i människors medvetande och liv.
Ordförande har ordet
Vi kan nu stänga den ekonomiska redovisningen för 2021 och summera, att trots pandemin har
verksamheten kunnat genomföras till stora delar som vanligt men med vissa justeringar. Det har varit
tvära kast i regler och restriktioner men inget som vi inte har kunnat parera. Vi så som många andra
idrottsklubbar har fått bidrag för att kunna hantera bemanning och inkomstbortfall. De ekonomiska
bidragen har självklart bidragit positivt på ekonomin. Seglingen är en av de sporter som sett ett stort
uppsving under de två senaste åren, något som klubb behöver ta vara på och värna om. Det känns mycket
tryggt att klubben står sig väl ekonomiskt samt det ökade intresset för båtlivet känns mycket ljust ut för
framtiden.
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Projektet avslutades som Arvsfondsprojekt hösten 2019 och är nu inne på sitt sjätte år. Vattenvanas
aktiviteter är idag en etablerad mötesplats för barn och unga som är nya i Sverige i Göteborg.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

Efter det att bokslutet gjordes fick vi ett nytt världsläge i och med Rysslands invasion av Ukraina. Den 1
mars 2022 gick World Sailing ut med att de bojkottar alla ryska och belarusiska seglare från att delta i
seglingsevent på grund av Rysslands invasions. GKSS samt de andra 5 Kungliga klubbarna i Norden har
valt att följa WS rekommendationer. Detta ger till följd att vi inte kommer genomföra RC44 i sommar i
Marstrand, något som kommer ha viss negativ effekt på resultatet.
Flerårsöversikt
Moderföreningen
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella kostnader (tkr)
Soliditet (%)

2021
15.952
1.198
21

2020
14.099
969
19

2019
16.413
620
18

2018
15.450
942
17

2021
18.254
1.316
26

2020
14.590
508
24

2019
18.438
555
24

2018
17.808
942
23

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella kostnader (tkr)
Soliditet (%)
Förändring eget kapital
MODERFÖRENINGEN

Ingående balans 2021-01-01
Disposition av föregående års
resultat
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

Ändamålsbestämda
medel
89.687

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

8.267.881
968.832

968.832
-968.832

9.326.400

89.687

9.236.713

1.201.784
1.201.784

1.201.784
10.528.184

KONCERNEN

Ingående balans 2021-01-01
Disposition av föregående års
resultat
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

Ändamålsbestämda
medel
89.687

89.687

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

14.044.096
654.399

654.399
-654.399

14.788.182

14.698.495

1.286.178
1.286.178

1.286.178
16.074.360

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår, att
årets vinst
jämte balanserad vinst

1.201.784
9.236.713
10.438.497

disponeras sålunda, att
balanseras i ny räkning

10.438.497
10.438.497

Beträffande resultatet av föreningens och koncernens verksamhet och ställningen vid årets slut hänvisas
till efterföljande resultat och balansräkning jämte tillhörande notanteckningar.
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Koncernen

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

MODERFÖRENINGEN

Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Not 2.
Not 3.

RÖRELSERESULTAT

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

9 (19)

2021

2020

1 605 431

1 376 085

1 405 423
15 952 265
166 236

2 385 726
14 098 932
156 699

19 129 355

18 017 442

-8 779 543
-7 258 137

-8 465 739
-6 922 513

-1 409 191
-118 628

-1 117 021
-175 101

-17 565 499

-16 680 374

1 563 856

1 337 068

314
-365 909

809
-369 045

1 198 261

968 832

1 198 261

968 832
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RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 1/1 - 31/12

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

MODERFÖRENINGEN
BALANSRÄKNING

PER DEN 31/12
2021

2020

29 979 035
2 962 838

30 013 527
2 449 197

32 941 873

32 462 724

614 700

614 700

614 700

614 700

54 766

13 756

54 766

13 756

5 748 791
130 639
7 474
107 565

5 511 389
261 438
23 159
190 135

5 994 469

5 986 121

11 184 029

10 123 532

50 789 837

49 200 833

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark
Inventarier, segel och båtar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag

Not 5
Not 6

Not 7

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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TILLGÅNGAR

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

MODERFÖRENINGEN
BALANSRÄKNING

PER DEN 31/12
2021

2020

89 687
9 236 714
1 198 261

89 687
8 267 881
968 832

10 524 662

9 326 400

15 069 445
845 100
10 196 471

15 283 760
845 100
9 588 471

26 111 016

25 717 331

463 000
551 149
238 212
560 822
12 340 976

266 550
1 055 447
312 401
519 038
12 003 666

14 154 159

14 157 102

50 789 837

49 200 833

EGET KAPITAL & SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 9

Not 9

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
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Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Reverslån medlemmar

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

KONCERNEN

2021

2020

1 605 431

1 376 085

1 405 423
18 253 912
235 337

2 385 726
14 589 775
392 234

21 500 103

18 743 820

-9 646 391
-8 076 679
-1 873 662
-118 628

-8 194 936
-7 674 647
-1 723 976
-175 101

-19 715 360

-17 768 660

1 784 743

975 160

314
-469 030

19 847
-486 982

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

1 316 027

508 025

RESULTAT FÖRE SKATT

1 316 027

508 025

-33 372

146 374

1 282 655

654 399

Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materilla anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Not 2.
Not 3.

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader

Skatt på årets resultat

Not 4

ÅRETS RESULTAT
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RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 1/1 - 31/12

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

KONCERNEN
PER DEN 31/12

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark
Inventarier, segel och båtar

Not 5
Not 6

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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2021

2020

35 652 597
5 773 518

35 525 252
5 359 123

41 426 115

40 884 375

54 766

13 756

54 766

13 756

5 793 791
226 558
29 339
144 971

5 563 884
160 768
50 274
263 845

6 194 659

6 038 771

14 775 358

13 591 770

62 450 898

60 528 672
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BALANSRÄKNING

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

KONCERNEN
BALANSRÄKNING

PER DEN 31/12
2021

2020

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

89 687
14 698 496
1 282 655

89 687
14 044 096
654 399

Summa eget kapital

16 070 838

14 788 182

1 041 080

1 018 053

1 041 080

1 018 053

19 745 245
10 196 471

20 219 560
9 588 471

29 941 716

29 808 031

0
943 000
680 197
980 889
0
12 793 178

0
486 550
1 166 113
991 754
7 342
12 262 647

15 397 264

14 914 406

62 450 898

60 528 672

EGET KAPITAL & SKULDER

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Reverslån medlemmar
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Skuld till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 8

Not 9

Not 9

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER
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Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

KONCERNEN

2021

2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

1 316 027

508 025

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

1 907 141

1 780 893

3 223 168

2 288 918

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-83 477

-53 349

3 139 691

2 235 569

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-41 010
-90 098
490 200
3 498 783

-6 632
617 704
766 866
3 613 507

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av inventarier, segel och båtar
Försäljning av inventarier, segel och båtar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 261 357
-1 263 149
75 626
-2 448 880

-1 313 169
-606 650
253 800
-1 666 019

608 000
-474 315
133 685

937 000
-400 162
536 838

1 183 588

2 484 326

13 591 770

11 107 444

14 775 358

13 591 770

Finansieringsverksamheten
Upptagande av lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Not 11
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KASSAFLÖDESANALYS PER 31/12

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

Not 1.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Koncernbokslutet omfattar moderföreningen och bolag i vilket moderföreningen direkt äger mer än 50%
av röstetalet. Vid konsolidering har förvärvsmetoden tillämpats, vilket innebär att anskaffningskostnaden
för dotterbolagets aktier har eliminerats mot förvärvad andel av dotterbolagets vid förvärvstillfället
redovisade egna kapital. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna
kapital som tillkommit efter förvärvet. Intresseföretag har konsoliderats enligt kapitalandelsmetoden.

Materiella anläggningstillångar
Anläggningstillgångarna har skrivits av enligt plan med 5-25% på ännu ej slutavskrivna inventariers
anskaffningsvärde. Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas
under bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Byggnadernas komponenter skrivs av mellan 1-10% per
år.
Följande huvudkomponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivning på byggnader. Utgifter
för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Nyttjandeperioder
-Stomme, grund
100 år
-Stomkompletteringar, innerväggar mm
10-33 år
-Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm
10-50 år
-Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm
33-50 år
-Inre ytskikt, maskinell utrusning mm
10-25 år
Finansiella instrument
Finansiella anläggningstillgångar har värderats
återanskaffningsvärdet enligt 11:e kapitlet.

till

det

lägsta

av

anskaffningsvärdet

och

Leasing
Föreningen och koncernen redovisar alla leasingavtal som operationella leasingavtal vilket innebär att de
kostnadsförs linjärt över löptiden.
Varulager
Varulager är värderat enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärdet och
återanskaffningsvärdet enligt först-in först-ut metoden. Därvid har inkuransrisk beaktats.
Skatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar
avseende tidigare års aktuella skatt och förändring i uppskjuten skatt.
Uppskjuten skatteskuld och skattefordran 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. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som
är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. Värderingen omprövas varje balansdag.
Ersättningar till anställda
I föreningen och koncernen finns det i dagsläget pensionsplaner för samtliga anställda. Pensionsplanerna
är avgiftsbestämda då de beräknas utifrån en viss procentsats av månadslönen. Pensionsplaner som är
förmånsbestämda redovisas enligt förenklingsregeln i 28 kap 14b.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
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Intäkter
Föreningen och koncernen redovisar intäkter från fastprisuppdrag enligt alternativregeln.
Föreningen och koncernen redovisar hyresintäkter från linjärt över hyresavtalets löptid enligt kapitel 20.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

KONCERNEN

Not 2. Medeltalet anställda
MODERFÖRENINGEN

2021

2020

7

7

Antal anställda
KONCERNEN

2021

2020

Antal anställda

9

9

Inventarier, segel och båtar
Byggnad
Avskrivningar enligt plan
KONCERNEN
Inventarier, segel och båtar
Byggnad
Avskrivningar enligt plan

2021

2020

537.870
871.321
1.409.191

337.067
779.954
1.117.021

2021

2020

844.380
1.029.282
1.873.662

817.635
906.341
1.723.976

2020

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering

47.842.035
1.261.357
-541.238

46.951.660
1.313.169
-422.794

Utgående ack anskaffningsvärden

48.562.154

47.842.035

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar

-15.377.812
436.508
-986.829

-14.761.614
247.690
-863.888

Utgående ack avskrivningar

-15.928.133

-15.377.812

3.358.201
-297.172
-42.453
3.018.576

3.358.201
-254.719
-42.453
3.061.029

35.652.597

35.525.252

Ingående uppskrivning
Ing. avskrivning på uppskrivning
Årets avskrivning på uppskrivning
Utgående uppskrivningar

Not 3. Avskrivning och nedskrivningar
MODERFÖRENINGEN

2021

Planenligt restvärde

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

16.878.549

16.878.549

Utgående ack anskaffningsvärden

16.878.549

16.878.549

Varav mark:

Not 6 Inventarier, segel och båtar

MODERFÖRENINGEN

Not 4. Skatt på årets resultat

Koncernen

2021

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

-10.345
-23.027
-33.372

2020
-74.071
220.208
146.137

Not 5 Byggnader och mark
MODERFÖRENINGEN

2020

6.978.388
1.056.335
-570.620
0
7.464.103

5.856.834
344.599
-68.145
845.100
6.978.388

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

-4.529.191
566.246
-538.320

-4.253.456
61.332
-337.067

Utgående ack avskrivningar

-4.501.265

-4.529.191

2.962.838

2.449.197

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack anskaffningsvärden

13.233.907
1.263.149
-624.302
13.872.754

12.844.102
606.650
-1.061.945
845.100
13.233.907

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar/nedskrivning
Ingående nedskrivning

-7.874.784
619.928
-844.380
-

-7.783.481
926.332
-817.635
-200.000

Utgående ack av/nedskrivningar

-8.099.236

-7.874.784

5.773.518

5.359.123

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ack anskaffningsvärden

Bokfört värde
2021

2020

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering

43.853.039
941.109
-541.238

42.962.664
1.313.169
-422.794

Utgående ack anskaffningsvärden

44.252.910

43.853.039

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar

-13.839.512
436.508
-870.871

-13.307.248
247.690
-779.954

Utgående ack avskrivningar

-14.273.875

-13.839.512

29.979.035

30.013.527

Bokfört värde

2021

KONCERNEN

Planenligt restvärde

Ackumulerade nedskrivningar uppgår till 0 kr (200.000 kr).
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Nyckeltal
Soliditeten beräknas genom att det egna kapitalet tillsammans med 79,4% av föreningens obeskattade
reserver ställs i förhållande till balansomslutningen.

Göteborgs Kungl. Segelsällskap,
857200-5513

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 7 Andelar i koncernföretag
MODERFÖRENINGEN
Ingående anskaffningsvärde
Bokfört värde

2021

2020

614.700
614.700

614.700
614.700

Förhållandet att restriktionerna avseende covid nu är borta samt att det
mesta talar för att vi har pandemin bakom oss får oss att hoppas på ett
mer ”normalt” år vad gäller aktiviteter, såväl för koncernen som vår
förening. Mycket handlar nu om att snabbt ställa om och återuppbygga
vår fulla verksamhet.
Det var dessvärre inte så länge vi fick glädjas åt de borttagna
restriktionerna. Efter det att bokslutet gjordes fick vi ett nytt världsläge
i och med Rysslands invasion av Ukraina. För vår del kom detta till
uttryck bl a genom att World Sailing den 1 mars gick ut med att de
bojkottar alla ryska och belarusiska seglare från att delta i
seglingsevent på grund av Rysslands invasion.

Not 8 Uppskjuten skatteskuld
KONCERNEN
2020

360.500
680.580
1.041.080

387.481
630.572
1.018.053

2021

2020

6.291.000

6.291.000

2021

2020

6.291.000
6.291.000

6.291.000
6.291.000

GKSS samt de andra 5 Kungliga klubbarna i Norden har valt att följa
WS rekommendationer. Detta ger till följd att vi inte kommer
genomföra RC44 i sommar i Marstrand. Något som kommer ha viss
negativ effekt på kommande resultat.
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Uppskjuten skatt avseende:
Periodiseringsfond
Temporära skillnader fastigheter
Utgående uppskjuten skatteskuld:

2021

Not 9 Långfristiga skulder
MODERFÖRENINGEN
Förfaller senare än 5 år
Totalt
KONCERNEN
Förfaller senare än 5 år

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
MODERFÖRENINGEN
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar

Borgensåtagande för dotterföretag

2021

2020

21.325.000
21.325.000

21.325.000
21.325.000

5.655.800

5.655.800

2021

2020

24.521.000
3.740.000
28.261.000

24.521.000
3.740.000
28.261.000

2021

2020

14.775.338

13.591.770

KONCERNEN
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

Not 11 Likvida medel

Banktillgodohavanden
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Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den dag som framgår av min elektroniska signatur.

.................................................................................
Anders Holmqvist
Lekmannarevisor
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Göteborg enligt den dag som framgår av den elektroniska underskriften.

4JHOBUVSFSOBJEFUUBEPLVNFOUÊSKVSJEJTLUCJOEBOEF%PLVNFOUFUÊSTJHOFSBUHFOPN1FOOFPGÚSTÊLFSEJHJUBMTJHOFSJOH
5FDLOBSOBTJEFOUJUFUIBSMBHSBUT PDIWJTBTOFEBO

CHRISTIAN FINNSGÅRD

ANDERS HULEGÅRDH

Styrelseledamot
Serienummer: 19740105xxxx
IP: 94.191.xxx.xxx
2022-04-28 16:21:23 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19780710xxxx
IP: 217.213.xxx.xxx
2022-04-28 16:34:28 UTC

Kimon Constantin John Sfiris

Sanna Maria Mattsson

Styrelseledamot
Serienummer: 19870501xxxx
IP: 213.102.xxx.xxx
2022-04-28 16:40:19 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19920228xxxx
IP: 83.187.xxx.xxx
2022-04-28 17:24:03 UTC

JOEL BERGLUND

Mats Rune Olsson

Styrelseledamot
Serienummer: 19960906xxxx
IP: 217.213.xxx.xxx
2022-04-28 18:21:30 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19600928xxxx
IP: 217.208.xxx.xxx
2022-04-28 18:23:16 UTC

Anna Sofia Skarenhed

ALICE VON GEIJER

Styrelseledamot
Serienummer: 19740518xxxx
IP: 185.67.xxx.xxx
2022-04-28 18:42:32 UTC

Ordförande
Serienummer: 19740701xxxx
IP: 90.224.xxx.xxx
2022-04-29 04:38:07 UTC

%FUUB EPLVNFOU ÊS EJHJUBMU TJHOFSBU HFOPN 1FOOFPDPN %FO EJHJUBMB
TJHOFSJOHTEBUBOJEPLVNFOUFUÊSTÊLSBEPDIWBMJEFSBEHFOPNEFUEBUPSHFOFSFSBEF
IBTIWÊSEFU IPT EFU PSJHJOFMMB EPLVNFOUFU %PLVNFOUFU ÊS MÌTU PDI UJETTUÊNQMBU
NFE FUU DFSUJGJLBU GSÌO FO CFUSPEE USFEKF QBSU "MM LSZQUPHSBGJTL JOGPSNBUJPO ÊS
JOOFTMVUFOJEFOOB1%' GÚSGSBNUJEBWBMJEFSJOHPNTÌLSÊWT
)VSNBOWFSJGJFSBSPSJHJOBMJUFUFOIPTEPLVNFOUFU
%FUUBEPLVNFOUÊSTLZEEBUHFOPNFUU"EPCF$%4DFSUJGJLBU/ÊSEVÚQQOBS

EPLVNFOUFUJ"EPCF3FBEFSCÚSEVTFBUUEPLVNFOUFUÊSDFSUJGJFSBUNFE1FOOFPF
TJHOBUVSF TFSWJDF QFOOFP!QFOOFPDPN %FUUB HBSBOUFSBS BUU EPLVNFOUFUT
JOOFIÌMMJOUFIBSÊOESBUT
%V LBO WFSJGJFSB EFO LSZQUPHSBGJTLB JOGPSNBUJPOFO J EPLVNFOUFU HFOPN BUU
BOWÊOEB1FOOFPTWBMJEBUPS TPNGJOOTQÌhttps://penneo.com/validate

Penneo dokumentnyckel: 0D7Z2-WMBQU-H8X53-ZYF04-0KCW4-BJK12

.FENJOTJHOBUVSCFLSÊGUBSKBHJOOFIÌMMFUPDIBMMBEBUVNJEFUUBEPLVNFOUFU

4JHOBUVSFSOBJEFUUBEPLVNFOUÊSKVSJEJTLUCJOEBOEF%PLVNFOUFUÊSTJHOFSBUHFOPN1FOOFPGÚSTÊLFSEJHJUBMTJHOFSJOH
5FDLOBSOBTJEFOUJUFUIBSMBHSBUT PDIWJTBTOFEBO

URBAN HEDSTRÖM

PER OLOF SVENSSON

Styrelseledamot
Serienummer: 19610829xxxx
IP: 94.255.xxx.xxx
2022-04-29 04:49:35 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19500215xxxx
IP: 217.215.xxx.xxx
2022-04-29 05:08:47 UTC

Philip Ahlqwist

Carl Thorbjörn Eskilstorp

Styrelseledamot
Serienummer: 19770724xxxx
IP: 94.191.xxx.xxx
2022-04-29 05:37:20 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19711008xxxx
IP: 85.228.xxx.xxx
2022-04-29 06:44:05 UTC

GISELA ANDRÉN

THOMAS RAHM

Styrelseledamot
Serienummer: 19470421xxxx
IP: 31.209.xxx.xxx
2022-04-29 07:15:21 UTC

Klubbdirektör
Serienummer: 19660407xxxx
IP: 195.198.xxx.xxx
2022-04-29 07:19:26 UTC

Per Gustaf Önnheim

ANDERS HOLMQVIST

Auktoriserad revisor
Serienummer: 19780217xxxx
IP: 188.149.xxx.xxx
2022-04-29 08:53:48 UTC

Lekmannarevisor
Serienummer: 19561218xxxx
IP: 188.151.xxx.xxx
2022-04-29 09:05:35 UTC

%FUUB EPLVNFOU ÊS EJHJUBMU TJHOFSBU HFOPN 1FOOFPDPN %FO EJHJUBMB
TJHOFSJOHTEBUBOJEPLVNFOUFUÊSTÊLSBEPDIWBMJEFSBEHFOPNEFUEBUPSHFOFSFSBEF
IBTIWÊSEFU IPT EFU PSJHJOFMMB EPLVNFOUFU %PLVNFOUFU ÊS MÌTU PDI UJETTUÊNQMBU
NFE FUU DFSUJGJLBU GSÌO FO CFUSPEE USFEKF QBSU "MM LSZQUPHSBGJTL JOGPSNBUJPO ÊS
JOOFTMVUFOJEFOOB1%' GÚSGSBNUJEBWBMJEFSJOHPNTÌLSÊWT
)VSNBOWFSJGJFSBSPSJHJOBMJUFUFOIPTEPLVNFOUFU
%FUUBEPLVNFOUÊSTLZEEBUHFOPNFUU"EPCF$%4DFSUJGJLBU/ÊSEVÚQQOBS

EPLVNFOUFUJ"EPCF3FBEFSCÚSEVTFBUUEPLVNFOUFUÊSDFSUJGJFSBUNFE1FOOFPF
TJHOBUVSF TFSWJDF QFOOFP!QFOOFPDPN %FUUB HBSBOUFSBS BUU EPLVNFOUFUT
JOOFIÌMMJOUFIBSÊOESBUT
%V LBO WFSJGJFSB EFO LSZQUPHSBGJTLB JOGPSNBUJPOFO J EPLVNFOUFU HFOPN BUU
BOWÊOEB1FOOFPTWBMJEBUPS TPNGJOOTQÌhttps://penneo.com/validate
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