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Ekonomiska problem i SGF

Två förlustår 2007 och 2008
Resultat 2007 10 MSEKResultat 2007  - 10 MSEK
Resultat 2008  - 8 MSEK 



Vidtagna åtgärder 
under 2008

Projekt ”Ordning & reda”

Besparing i löpande verksamhet

Genoml sning a affärs erksamhetenGenomlysning av affärsverksamheten

Ny organisation

SAS Masters framtid i förhållande till risk analyseras

Omstrukturering av MediaOmstrukturering av Media

Minskade personalkostnader (minskning med 26 personer)



Ekonomi och 
verksamhet i SGF

Utveckling och 
fö t ätt i föförutsättningar för 

verksamhetenverksamheten     
20092009



Utveckling och förutsättningar för 
verksamheten  2009

För Golfsverige
Finanskrisen och förändrade ekonomiska förutsättningar harFinanskrisen och förändrade ekonomiska förutsättningar har 
påverkat ekonomi för förbund och klubbar och förstärker de 
senaste årens negativa utveckling. 
Mellan 50 100 klubbar har haft eller har ekonomiska problemMellan 50 -100 klubbar har haft eller har ekonomiska problem. 
Ansökningarna om ackordsuppgörelser där förbundsavgifterna 
är en del har ökat. 
Minskningen av medlemmar 2009 har fortsatt men inte i den 
omfattning vi befarade.
Risk finns för att såväl klubbarnas som förbundetsRisk finns för att såväl klubbarnas som förbundets 
”affärsverksamheter” kommer att försämras. Sponsorer 
försvinner, annonsintäkter minskar och med stor sannolikhet 
kommer också intäkterna från företagsgolf att försämras.kommer också intäkterna från företagsgolf att försämras.



Utveckling och förutsättningar 
för verksamheten 2009

För Golfsverige (forts.)

Förlusterna 2007 och 2008 innebär likviditetsmässiga 
påfrestningar för förbundet.
M i l ä å fö b h i iMarginalerna är små varför behovet att generera vinst i 
verksamheten de kommande åren är stort och absolut 
nödvändigt. g
Förbundet och klubbarna har investerat mycket pengar och 
arbete i att bygga varumärket SGF. SGF som varumärke får 
dä fö i i k bli kä fö b ddärför inte naggas i kanten genom att bli känt som ett förbund 
som inte kan sköta sin ekonomi.



Utveckling och förutsättningar 
för verksamheten 2009

Budget för SGF koncernen är + 5,4 Mkr 2009
Prognosen oktober pekar på minst det resultatetPrognosen oktober pekar på minst det resultatet
FM fastställde ett vinstmål för SGF koncernen på + 5,0 Mkr 
för 2010
Prioriteringar och neddragningar i verksamheten är 
nödvändiga trots det besparingsprogram som genomförts.
FS b dö i ä tt fö b d t h f ö å t öFS bedömning är att förbundet nu och framöver måste pröva 
varje verksamhet noggrant.
Detta underlättas genom FM:s beslut att lägga fast vision, g gg ,
verksamhetsidé och mål för verksamheten. 



Utveckling och förutsättningar 
för verksamheten 2009för verksamheten 2009

K b d t d ätt i 2009 ä 259 MSEKKoncernens  budgeterade omsättning 2009 är 259 MSEK
Intäkterna mot utfall 2008 minskar med 49 MSEK och 
kostnaderna minskar med 62 MSEK
Neddragning av Affärsbolagets intäkter med  31 MSEK och 
kostnader med 45 MSEK
Verksamhetsanslagen till SGF erksamheten minskar med totaltVerksamhetsanslagen till SGF verksamheten minskar med totalt 
3,8 MSEK (5.6 MSEK 2008)
Ingen Challenge Tour tävling 2009 i SGF:s regi, vilket innebar g g g g
en besparing på 1,5 MSEK
Sparbeting till GS på 0,6 MSEK personalförmåner bilar mm.



Fortsatta åtgärder 2009

FS och GS har idag ett fast grepp av hela organisationen
Fortsatta prioriteringar och effektiviseringarp g g
”En organisation” för ökad tydlighet
Färre bolag och avdelningar och en tydlig ledningsgruppg g y g g g pp
Mycket lite återstår av affärsverksamheten som inte är Media 
eller Masters.
SGF:s största riskexponeringar Media och Scandinavian 
Masters måste hanteras



Fortsatta åtgärder 2009

AffärsverksamhetenAffärsverksamheten
Affärsverksamheten inom SGF kommer inte att generera 
några stora överskottnågra stora överskott.
Uttalad riskminimering vid nya affärsprojekt
Media mer involverad i kommunikationenMedia mer involverad i kommunikationen
GIT mer involverad i affärer.



Fortsatta åtgärder 2009

AffärsverksamhetenAffärsverksamheten
´FS har ansvaret och skall kunna ta ansvaret
Ansvar för intäkt och kostnad på samma enhet iAnsvar för intäkt och kostnad på samma enhet i 
organisationen. FS ansvarig för helheten.
FS koncernstyrelse men också affärsbolagsbolagsstyrelseFS koncernstyrelse men också affärsbolagsbolagsstyrelse. 
Formellt två protokoll
Affärskompetens behålls genom ett marknadsstrategiskt råd p g g
för Affu



Fortsatta åtgärder 2009

MediaMedia
golf.se – Strategisk resurs för affärsverksamhet i framtiden
Tidningens betydelse som informationskanal har minskat och g y
kommer att minska
GIT har blivit ett viktigt verksamhetsområde för SGF
GIT/Min golf och golf.se har växt samman - gemensam personal, 
drift och teknik men olika budgetar och ledning
En strategisk resurs för SGF ska inte ligga i ett ”självständigtEn strategisk resurs för SGF ska inte ligga i ett ”självständigt 
dotterbolag” som måste styras med ägardirektiv vid en 
bolagsstämmabolagsstämma



Fortsatta åtgärder 2009

M diMedia
Samma grundstruktur för GIT som för den övriga 
affärsverksamheten - FS utgör styrelsenaffärsverksamheten - FS utgör styrelsen
Ett nytt ämneskompetent GIT-råd bildas med samma uppdrag 
som tidigare kring GIT och Min Golfg g
VO GIT placeras under GS i linjeorganisationen
Verksamheten i VO GIT motsvarar vad som idag drivs i 
Golfsystem AB
Bolagsformen behålls formellt av momsskäl



Fortsatta åtgärder 2009

MMasters
Scandinavia Masters sålt per 5 nov.(inkåmsaffär) och nya 
ägaren tillträder vid årsskiftetägaren tillträder vid årsskiftet
Minskar SGF omsättning med ytterligare 55- 60 MSEK
BroHof Slott majoritetsägare 80 % och SGF 20 %BroHof Slott majoritetsägare 80 % och SGF 20 %
SGF insyn men ingen ekonomisk risk, ingen vinst
SGF garanteras rättigheter under Masters som vi kan använda g g
för utvecklingen av våra affärskontakter
SGF övertygad om att förutsättningar finns att utveckla 
M t till i k t tä li d B H f äMasters till en europeisk stortävling med BroHof som ägare





Vision:

Vi skapar världens bästa p

förutsättningar för golf



Verksamhetsidé

SGF skall på medlemmarnas 
d kl lfiduppdrag utveckla golfidrotten 

och ge serviceoch ge service.



Värdegrund:

För golfens bästa i golfens anda

Värdegrund:

För golfens bästa, i golfens anda




