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KSAK och KSAK-M år 2019 - Ordförandens inledning 
 

Bäste medlem, 
 
Ånyo har vi ett händelserikt år att se tillbaka på.  
 
2019 blev året då organisationerna både provade på nya initiativ samt hade framgång i 
gamla. Vi kan se att tidigare års arbete med en ny grundförordning för EASA nu börjar sätta 
sig och många av de möjligheter som bjöds i det nya regelverket börjar få en praktisk effekt. 
Övergången till DTO har fungerat bra för flygklubbarna. I november blev det klart att det går 
att använda flygplan inom Annex I för skolning, fastän vi i skrivande stund väntar på 
klargörande skrivning från EASA. Det går framåt. 
 
Under maj månad genomfördes en fullsatt instruktörskurs för UL i KSAK-M:s regi. Precis 
som föregående år var det en engagerad skara aspiranter som skolades på Ålleberg och 
med lärare som dessa går vi en ljus framtid till mötes! 
 
I april togs de första stegen mot vad som skulle bli en stor succé när klubbarna i Södra 
regionen träffades och började planera en gemensam flygning utomlands. Intresset var 
enormt och det mynnade ut i att 30 piloter i 12 flygplan gav sig av mot Tyskland tillsammans. 
Lika snabbt som resan var över kom önskemål om fler arrangemang som dessa och det vill 
vi givetvis göra! Ännu en ny aktivitet var att vi tillsammans med Segelflygförbundet togs 
initiativ till ett ungdomsläger. Tyvärr var intresset inte stort nog för genomförande men vi har 
kvar initiativet och gör ett nytt försök. 
 
Många är det också som väntar på att vi ska få nationella regler för 600 kg UL-flyg. Det är ett 
arbete som kräver eftertänksamhet men mot slutet av året kom bekräftelse från 
Transportstyrelsen att Sverige kommer att genomföra denna efterlängtade och 
flygsäkerhetsförbättrande förändring. Under året som kommer hoppas vi att vi når ett 
resultat. 
 
Vårt landslag i precisionsflyg deltog i VM i Spanien under början av juni. Det blev pallplatser 
och flera fina resultat – vårt landslag har ett gott rykte internationellt som professionella och 
väldigt duktiga. Det gavs även flera nationella tävlingar med gott deltagande. 
 
De initiativ som togs med medverkan av KSAK i framtidens el-flyg har följts upp under året 
med både mer flygning och samarbete med flera nationella organisationer. Det är ett arbete 
som stärker allmänflygets position i den politiska världen och ska tas tillvara. I ett 
samhällsklimat där flyget är debatterat och gemene man inte gör skillnad på det stora kontra 
det lilla flyget behövs samarbete för att säkerställa tillgång till vår infrastruktur. Här är inget 
steg för litet för att tas. 
 

Ovanstående är bara ett axplock av det gångna årets aktiviteter. Vi står inte utan utmaningar i 
Sverige och det behövs starka aktörer som samverkar för att bevaka allmänflygets intressen. KSAK 
& KSAK-M är viktiga aktörer som har branschens öra i många frågor. Vårt mål är att stärka denna 
position och på varje möjligt sätt göra Sverige till en bättre plats för allmänflyget. Tack för att du är 
med oss i detta arbete. 
 

Alla tillönskas ett njutbart, framgångsrikt och säkert nytt flygår 2020! 

 

Hans Pålsson 
Ordförande 
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1.   KSAK, inledning 
KSAK är en central ideell riksorganisation med inriktningen att ta tillvara intresset främst för 
det privata motorflyget. KSAK-M, egen juridisk person, är ett grenförbund anslutet till KSAK. 
Till KSAK kan också anslutas medlemmar direkt via KSAK-DM. KSAK och KSAK-M lever 
nära varandra med många funktioner gemensamma men är ändå skilda organisationer med 
skilda uppgifter. KSAK:s medlemmar är samtliga medlemmar i KSAK-M eller KSAK-DM. 
 

2.   Inriktning för 2019 
 

KSAK vision 
KSAK skall tillsammans med KSAK-M vara den organisation som har det delegerade 
ansvaret för huvuddelen av allmänflyget i landet. Vidare ska KSAK verka för att vi ska få fler 
privatflygare och ett ökat allmänflygintresse för allmänheten och myndigheter. 
 

KSAK övergripande mål 
Göra skillnad för allmänflyget. Våra medlemmar skall kunna flyga så mycket som möjligt, så 
enkelt som möjligt och så säkert som möjligt. Det skall för varje privatflygare kännas viktigt 
och naturligt att vara medlem i KSAK.  
 

Prioriterade områden och vad vi gjorde för att nå målen 
Förutsättningarna för privatflyg i Sverige förändras. För att främja flygklubbarnas rekrytering, 
utbildning och flygverksamhet beslutade KSAK och KSAK-M att: 
 

• Att, så långt medlen och krafterna medger, motverka nedläggning i eller begränsningar 
av användandet av flygplatser. Trenden är att ett ökande antal flygplatser hotas. 

• Genomföra en nationell marknadsföringskampanj i avsikt att väcka intresse för och locka 
nya, och yngre, piloter till flygutbildning 

• Svara och samarbeta med Transportstyrelsen avseende Remisser, Regelverk, 
Delegering mm. och allmän samverkan 

 
Nedan de prioriterade områdena enligt KSAK verksamhetsplan för 2019 samt de åtgärder 
som ledde till att målen kunde nås. 
 

• Eftersträva att hålla kostnader nere gällande avgifter, försäkringar, utrustningskrav mm 
- KSAK arbetar fortsatt för att sträva mot detta mål. Våra yttranden i Remisser till 

Transportstyrelsen för avgifterna har gett effekt till en viss del. Vi har stöttat EAS i strävan att 
förenkla för allmänflyget. Inriktning mot förenkling sker nu även från EASA:s och 
Transportsstyrelsens sida.  

 

• Eftersträva ökade delegeringar från myndigheter 
- Arbetet med att utöka delegering fortlöper. Bl.a. har ansökan skickats in till 

Transportstyrelse för utförande av haveriundersökningar även för normalklass och 
delegering av Helikopter 600 kg. 

- Grenförbundet KSAK-M har delegerade uppdrag för det ultralätta flyget. Samverkansmöten 
med internationella organisationer och Transportstyrelsen har gjorts för att verka för UL 600 kg. 

- Brandflyget har fortsättningsvis kunnat bedrivas under 2019 men med ett uppdaterat 
regelverk av Transportstyrelsen gällande från 1 januari 2019. 
 

• Eftersträva nya tillstånd för skolverksamhet DTO 
- En enklare ansökan för att driva skolverksamhet har tagit form genom DTO,  

Declared Training Organisation. DTO minskar kostnader och underlättar etablering av 
skolverksamhet. Transportstyrelsen lät DTO bli gällande från april 2019. Våra medlemmar 
fick administrativt stöd på KSAKs hemsida för att fylla i ansökan till Transportstyrelsen. 
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• Tillgången till flygplatser 
- Främst har arbete inriktats mot att biträda lokala flygklubbar med syfte att fortsätta 

verksamheten på sina baseringsorter. Den största satsningen har gjort på Gävle 
flygplats, Oskarshamn och Brattforsheden där framtiden varit osäker. Ytterligare några 
flygplatser är föremål för insatser.  
 

• Information och marknadsföring 
- Förnya arbetssätt som påbörjades under hösten 2018 har fallit väl ut. Kansliet är nu 

effektiviserats genom digitaliserat arbetssätt, från ekonomi, delegering, skolverksamhet 
till vardagliga arbetsrutiner.   

- KSAK hemsida har funnit sin form och fungerat väl. 
- Informationsutskick via e-post har skett enligt ett sedan flera år fungerande och uppskattat 

sätt.  
- Pilot Briefing har utkommit med fyra välmatade nummer. 
- Kommunikationsstrategier och marknadsföringsplaner har tagits fram.  
 

• Utveckla förmögenhet och fonder 
- Aktiva insatser har gjort att KSAK förmögenhet har utvecklats positivt. 
- Insatser har gjorts för att ändra möjligheten att nyttja Hjälpfonden ett bättre sätt. Fonden 

har utvecklats mycket positivt. 
 

Gränsområdet mellan KSAK och KSAK-M verksamheter kommer i många frågor att vara 
flytande varför båda organisationernas verksamhetsplaner bör läsas parallellt. Ovanstående 
områden har till del samverkats med KSAK-M. 
 

3.   Redovisning inom särskilda områden 
 

Medlemmar 
KSAK hade 4 016 medlemmar anslutna via klubbar och KSAK-M vilket är en minskning från 
föregående år 2018 om 4 200. Vi se en viss ökning av flygklubbarnas medlemmar men i stort 
tappar vi över hela landet. Lokala utmaningar kvarstår med medlemsantalet. Antalet KSAK 
DM medlemmar uppgick till 247 vilket är en ökning. 
 

Årsstämma 2019 
KSAK årsstämman 2018 samordnades med motsvarande stämma för KSAK 
Motorflygförbundet. Årsstämman genomfördes söndagen den 24 mars 2019 på  
Quality Hotel View i Malmö. Till ordförande för mötet valdes Hans Dunder. 
 

Stadgeenligt val hölls. Likalydande styrelser för KSAK och KSAK-M valdes för 2019. 
Resultatet av detta framgår av avsnittet KSAK ledning och representation.  

 

Flygsäkerhet 
KSAK-M har arbetat strategiskt och operativt med flygsäkerhetsfrågor.  
 

Information 
Se ”Prioriterade områden” ovan. 
 

KSAB 
KSAK är oförändrat ägare av 10 % av aktierna i KSAB. De övriga 90 % ägs av KSAK-M. 
 

Siljan Air Park 
Beläggningen på KSAK:s hus har ökat något sedan digital bokning är möjligt på 
www.ksak.se. Ett behov finns av att ytterligare öka beläggningen med en förstärkt 
marknadsföringsaktivitet. 



 

 

6 

 

Internationella kontakter 
De omfattande internationella kontakterna hanteras i huvudsak av KSAK-M. KSAK bevakar 
och verkar för en utveckling som gynnar allmänflyget genom kontakter med 
Transportstyrelsen och genom att delta i viktigare möten direkt i EASA, Eurocontrol,  
Europe Air Sport och European Microlight Federation 
 

KSAK har deltagit i Nordic Coordination Meeting tillsammans där Finland var värdland. 
Vidare har vi deltagit i möte med EASA, EAS, EMF för att bevaka gemensamma intressen 
för allmänflyget och UL-flyget med bl.a. koordinering av UL 600 kg. 
 

Myndighetskontakter 
Kontakter med Transportstyrelsen har skett i hög omfattning. En positiv kontaktyta sker 
genom Allmänflygsäkerhetsrådet. Transportstyrelsen verkar fortsatt för allmänflyget och i 
sakfrågor råder det en lösningsorienterad dialog. Högst på agendan står flygsäkerhet. Vidare 
har möten gjorts med Luftfartsverket avseende luftrum och allmänflygstrategi 2035 och med 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för flygklubbarnas Brandflyg. 
 

Kontakter med organisationer och företag 
KSAK har goda kontakter med alla flygorganisationer. Utökade samarbetsformer har 
efterfrågats och initierats med bl. annat Svenska Flygsportförbundet. 

 

Styrelse och förvaltning 
KSAK:s styrelse har under året haft elva möten varav tio protokollförda sammanträden för 
uppföljning och inriktning av verksamheten. Ett styrelsemöte i form av strategimöten 
genomfördes med ett vardera under hösten. En övervägande andel av styrelsemötena har 
genomförts som telemöten.  
 

Utmärkelser 
Styrelsen har beslutat följande om utmärkelser: 

Utmärkelse tilldelas Martin Svensson från Sjöbo Flygklubb som utsågs till ”Årets Flygare 
2019”. Själva utdelningen planeras ske vid årsstämman 2020. 

Utmärkelse i form av förtjänstmedalj i guld tilldelas Arne Sjöblom Mellansels Flygklubb. Medaljen 
delades ut vid Mellanssels årsstämma 2019. 
 

Kansliverksamhet 
Kansliet har fullgjort sitt uppdrag år 2019 innefattande: 
- kansliverksamhet för KSAK och KSAK-M i samverkan 
- att företräda KSAK i möten och arbetsgrupper  
- att företräda KSAK gällande representation o dylikt 
- ekonomifunktion för KSAK-M på uppdrag 
- kansliverksamhet för KSAK-DM 

 
Nedanstående personal har oberoende av sina formella anställningar nyttjats gemensamt för 
KSAK och KSAK-M, Generalsekreterare och flygchef, Lars-Christer Andersson (100%), 
Inspektör UL, teknisk inriktning Robin Fjellström (75%), Inspektör UL, operativ inriktning 
Håkan Ahlström (50%) Även skolchef KSAK-M UL-flygskola, Administratör/Kommunikatör 
Maria Winkler (100%).  
Samtliga har arbetat för båda organisationerna helt beroende av behov. Sedan januari 
bemannas kansliet av 3,5 heltidstjänster fördelat på 4 personer. 
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Förmögenhetsförvaltning 
KSAK kapitaldel av förmögenheten har varit placerad enligt den placeringspolicy som KSAK 
styrelse tidigare fastställt. Omplaceringar har gjorts under året. En god värdeökning kan 
noteras. 
 

KSAK Veteranflyg  
Året började med underhåll på SE-ALM. Medlemmarna har gjort årlig tillsyn av flygplanet. 
Utöver årstillsynen har vi kontrollerat ventilstyrningarna i cylindertopparna, satt i nya 
avgasventiler och kolvringar. Ventilstyrningarna är som nya i måtten. Motorn känns mycket 
bra med nya kolvringar.  
I slutet av juli kom SE-ALM i luften igen. Under hösten har medlemmarna flugit –ALM på 
Ålleberg. Varav en del passagerarflygningar. 
I mitten av augusti flög P-G Risberg – ALM till Ekeby, Eskilstuna och deltog med –ALM i 
veterandagen där. Vår Tiger Moth uppmärksammades i lokalpressen i ett reportage. Efter 
några dagar på Ekeby flögs flygplanet tillbaka till Ålleberg. 
SE-ADF står kvar i Segelflygmuseet och gör god tjänst där. Många är intresserade av 
flygplanet. En dubbeldäckare väcker nostalgi med Biggles-drömmar. En del flygintresserade 
kommer bara för att se världens äldsta bevarade Dh82 Tiger Moth. Särskilt engelsmän. 

 
Nedan redovisas data på de båda flygplanens status: 
SE-ADF (Ej luftvärdig)   SE-ALM 
Flygtid  0 h  Flygtid  14,6 h 
Total gångtid  3187 h  Total gångtid  3748 h 
Motorgångtid  1123 h  Motorgångtid   691 h 
Motorhaveri 
Ersättningsmotor ska iståndsättas 

 
4.   KSAK direktanslutna medlemmar (KSAK-DM) 
Styrelsen i KSAK-DM lämnar härmed följande redovisning för verksamheten under 2019: 
 

Styrelsen KSAK DM 
Styrelsen har sedan årsmötet 5 mars 2019 utgjorts av följande 6 ledamöter:  
John Grubbström (ordförande), Göran Berséus (vice ordförande), Karl-Ivar Karlsson,  
Arne Nylén (sekreterare), Curt Sandberg och Tomas Backman. Till styrelsen har KSAK GS 
varit adjungerad. Valberedningen består av Göran Berséus (ordförande) och Kjell Nordström. 
 
Styrelsen har under året 2019 haft 7 protokollförda sammanträden.  
 

Medlemmar 
Medlemsantalet var vid årets slut uppgick till 247 medlemmar. Detta innebär ett ökat antal 
medlemmar jämfört med 2018 med 220 medlemmar.  
 

Mål och inriktning 
KSAK-DM är enligt stadgar en allmännyttig, ideell sammanslutning som organiserar sina  
medlemmar genom direktanslutning till KSAK. KSAK-DM har till uppgift att främja svenskt  
flyg och därtill anslutna verksamhetsgrenar i första hand genom KSAK. Om styrelsen finner  
lämpligt kan KSAK-DM även verka utanför KSAK. KSAK-DM tar tillvara medlemmarnas 
intressen bl.a. genom sammankomster med föredrag, studiebesök och resor. 
 

Information 
KSAK-DM har under år 2019 presenterats i KSAK Flygkalender, som liksom tidigare år utan 
särskild kostnad. KSAK-DM har också under 2019 fortlöpande presenterats på KSAK:s 
hemsida. Dagsaktuell information kan sändas direkt till de medlemmar som angivit sin      
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e-postadress. Tidningen Pilot Briefing ingår som medlemsförmån och är KSAK-DM:s 
informationsorgan med egna sidor efter behov för KSAK-D 

 
Programverksamheten  
Under 2019 har följande aktiviteter genomförts:  

• 23:e januari ”J29 Tunnan 70 år” av Ulf Hedlund 

• 5:e mars Årsmöte med föredrag ”KSAK mål, nytta och framtid” av GS  

• 13:e mars ”Flygsport i Stockholmsregionen” av Björn Hårdsted  
                               och Lars Ekstedt, Flygsportförbundet en del av Riksidrottsförbundet  

• 10:e april ”Använda allmänreseflygplan i tjänsten” av Johan Litens  

• 25:e september ”Drönare” av Reimi Vesverve, Transportstryrelsen  

• 23 oktober  ”Mitt liv med Herkules” av Thorbjörn Engback  

• 27:e november «Havey Airlift Wing» med C17 av Fredrik Héden 
 

Under året har föredragen på Tekniska museet mobil- och videofilmats och sänts via nätet. 
Filmen har lagts ut på KSAK-DM:s hemsida och är tillgänglig för medlemmarna i KSAK och 
KSAK-DM. Vidare har KSAK-DM utökat samarbetet med Tekniska Museet. 

 

KSAK-DM:s ekonomi 
DM:s ekonomi utgör en del av KSAK:s. 
 

5.   KSAK ledning och representation i övriga organ 
 
KSAK:s beskyddare  HM Konungen 
Styrelse 

• Ordförande   Hans Pålsson 

• Region S  Sven E Andersson  

• Region V  Dick Nyvall 

• Region Ö  Karl-Ivar Karlsson 

• Region SN, vice ordf.   Hans Dunder 

• Region NN   Sören Bergmark 

• Regionsoberoende  Henry Lindholm  

• Regionsoberoende  Göran Berséus 

• Regionsoberoende  Håkan Carlsson 

• Regionsoberoende  Niklas Larsson  

• Valberedningen. Adjungerad Håkan Sjöberg 

• Generalsekreterare. Adjungerad Lars-Christer Andersson 
 
Revisorer 
Per-Olov Strand auktoriserad revisor med Erika Kolmodin som suppleant och Carl Lindhé 
som lekmannarevisor   

 
Valberedning 
KSAK-M valberedning med Håkan Sjöberg som sammankallande. 
 

Fondförvaltningsgruppen 
Göran Berséus, ordförande, Hans Dunder och  
Lars-Christer Andersson  

 
KSAB 
KSAK representanter i styrelsen Göran Berséus ordförande, Sven E Andersson, Dick 

Nyvall och Lars-Christer Andersson 
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Allmänflygrådet 
KSAK representant Lars-Christer Andersson med Niklas Larsson som 

suppleant 
 

6.   Ekonomi 
KSAK ekonomi är fortsatt stabil. Verksamheten under 2019 har i stort följt planerna. 
KSAK:s tre kostnadsställen kapitalförmögenheten, fastigheter och KSAK DM redovisas i 
resultat- och balansräkningen nedan. Resultatet för 2019 blev bättre än väntat. Bl.a. med 
hjälp av 2019 års förmögenhetsförvaltningsutveckling. 
 
Förmögenhetsförvaltningen ingår redovisningsmässigt som en del i KSAK ordinarie 
redovisning och har alltså ingen egen formell status.  
 
För att effektivisera den ekonomiska redovisningen och spårbarheten av KSAK och KSAK-M 
verksamhet har den centrala verksamheten med flertalet kostnads- och intäktställen förts 
över till KSAK-M. Kvar i KSAK ligger förmögenheterna, fastigheten och KSAK DM.  
 
Det sammantagna resultatet för båda verksamheterna KSAK och KSAK-M 2019 blev det en 
total vinst om 219 525 mot budgeterad vinst om 157 900. 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016   
Nettoomsättning 91 784 775 769   
Resultat efter finansiella poster 899 -171 125 -652   
Soliditet (%) 99,3 97,6 98,4 99,5   
            

Organisationens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med noter. 
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Kungliga Svenska Aeroklubben 
Org.nr 802000-0637 
 

Resultaträkning Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Organisationens intäkter           
Nettoomsättning   91 136   784 236   
Övriga rörelseintäkter   67 070   446 242   
Summa organisationens intäkter   158 206   1 230 478   
            

Organisationens kostnader           
Handelsvaror   -61 228   -54 285   
Övriga externa kostnader   -45 702   -502 034   
Personalkostnader 2 15 306   -940 900   
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -55 644   -55 652   
Summa organisationens kostnader   -147 268   -1 552 871   
Rörelseresultat   10 938   -322 393   
            
Finansiella poster           
Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar   840 128   575 172   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   17   7 755   
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 
och kortfristiga placeringar   48 986   0   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -773   -49 021   
Summa finansiella poster   888 358   533 906   
Resultat efter finansiella poster   899 296   211 513   
            
Resultat före skatt   899 296   211 513   
            
Årets resultat   899 296   211 513   
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Kungliga Svenska Aeroklubben 
Org.nr 802000-0637 
 

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  
          
Anläggningstillgångar         
          
Materiella anläggningstillgångar         
Byggnader och mark 3 2 198 381   2 248 691 
Inventarier, verktyg och installationer 4 379 086   384 420 
Summa materiella anläggningstillgångar   2 577 467   2 633 111 
          
Finansiella anläggningstillgångar         
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 5 7 286   7 286 
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 6 1 148 000   1 148 000 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 14 031 279   13 284 508 
Summa finansiella anläggningstillgångar   15 186 565   14 439 794 
Summa anläggningstillgångar   17 764 032   17 072 905 
          
Omsättningstillgångar         
          
Varulager m. m.         
Färdiga varor och handelsvaror   45 664   49 030 
Summa varulager   45 664   49 030 
          
Kortfristiga fordringar         
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt 
styrda företag   2 272 087   2 125 439 
Övriga fordringar   1 427   2 336 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   26 235   40 624 
Summa kortfristiga fordringar   2 299 749   2 168 399 
          
Kassa och bank         
Kassa och bank   2 043 288   2 338 726 
Summa kassa och bank   2 043 288   2 338 726 
Summa omsättningstillgångar   4 388 701   4 556 155 
          
SUMMA TILLGÅNGAR   22 152 733   21 629 060 
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Kungliga Svenska Aeroklubben 
Org.nr 802000-0637 
 

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31   
          

Eget kapital         
Fritt eget kapital         
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början   21 107 034   20 895 521 
Årets resultat   899 296   211 513 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut   22 006 330   21 107 034 
Summa eget kapital   22 006 330   21 107 034 
          

Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder   15 303   34 048 
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda 
företag   0   5 417 
Skatteskulder   43 314   57 855 
Övriga skulder   51 897   96 051 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   35 889   328 655 
Summa kortfristiga skulder   146 403   522 026 
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   22 152 733   21 629 060 
          

Noter 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.  
  
Anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 
  
Byggnader 50 år   
Inventarier, verktyg och installationer 5 år   
      

  
Not 2 Medelantalet anställda 
  2019 2018   
       
Medelantalet anställda 0 1   
        

 Not 3 Byggnader och mark 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 2 807 956 2 807 956   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 807 956 2 807 956   
        
Ingående avskrivningar -559 295 -508 976   
Årets avskrivningar -50 310 -50 319   
Utgående ackumulerade avskrivningar -609 605 -559 295   
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Utgående redovisat värde 2 198 351 2 248 661   
        
Bokfört värde byggnader 1 905 881 1 956 191   
Bokfört värde mark 292 500 292 500   
  2 198 381 2 248 691   

       

    

       
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 427 834 427 834   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 427 834 427 834   
        
Ingående avskrivningar -43 414 -38 081   
Årets avskrivningar -5 334 -5 333   
Utgående ackumulerade avskrivningar -48 748 -43 414   
        
Utgående redovisat värde 379 086 384 420   

 
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag 2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 7 286 7 286   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 286 7 286   
        
Utgående redovisat värde 7 286 7 286   
        

Not 6 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt  
styrda företag 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 148 000 1 148 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 148 000 1 148 000   
        
Utgående redovisat värde 1 148 000 1 148 000   
        

  
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 13 380 213 13 625 324   
Inköp 1 678 700 1 510 550   
Försäljningar/utrangeringar -1 027 634 -1 755 661   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 031 279 13 380 213   
        
Ingående nedskrivningar -95 705 -95 705   
Återförda nedskrivningar 95 705 0   
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -95 705   
        

Utgående redovisat värde 14 031 279 13 284 508 
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Not 7 fortsättning 
 
Förmögenhetsförvaltningens kapitaldel.  
 
Marknadsvärde.    
Denna not har omräknats med utgångspunkt från stadgar gällande det ”räntebärande kapitalet”/ kapitalet. 

Ingående beräkningsvärde enligt 2003 års bokslut 
       

20 778 699 kr   
Nytt basberäkningsvärde 2008 (Avgår Siljansnäs) och KPI 296.32  
(dec 2007)   19 573 490 kr 

       
KPI index dec 2018:  331.87     
Ger beräkningsvärde för 2018 = 331.87/296,32 x 19 573 490kr   
Således skulle det räntebärande kapitalet 2018-12-31 vara   21 921 754 kr 

       
Utgående total räntebärande kapital 2018-12-31 19 190 297 kr   
Förändring av marknadsvärde 2018 för hela kapitaldelen 3 558 398 kr *  
Utgående total räntebärande kapital 2019-12-31   22 748 695 kr    22 748 695 kr 

       
KPI index dec 2019: 337.68 ger 337.68/296,32 x 19 573 490 kr    
Således skulle det räntebärande kapitalet 2019-12-31 vara   22 305 535 kr 

       
Att (återlägga)/föra till verksamhet, enligt stadgar, efter 2019;  
22 748 965 - 22 305 535 kr      + 443 430 kr 

Not*)  
 
Värdepapper  18 426 589 kr    

 

Kassa 
förmögenhet 1 996 047 kr    

 Lån KSAK/M 1 148 000 kr    

 

Lån 
Segelflygförbund 1 178 329 kr    

    22 748 965 kr    
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