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TeeTime är en klubbtidning 
som framställs av en ideellt 
arbetande redaktionsgrupp. 
TeeTime ansvarar inte för 
insänt ej beställt materiel
i form av text och bild.
Redaktionskommittén

förbehåller sig rätten att
redigera insänt materiel.

Välkommen till
vårårsmöte 
den 30 mars

Välkommen till Stallet Bofors torsdag 
30 mars 2017 kl. 19.00.

Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas 
och protokollföras.

01) Fastställande av röstlängd för mötet.

02) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

03) Fastställande av föredragningslista.

04) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

05) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 
som jämte ordföranden skall justera mötes- 
protokollet.

06) a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det 
senaste verksamhetsområdet.

 b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och 
balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

07) Revisorernas berättelse över styrelsens förvalt-
ning under det senaste verksamhets-/räkenskaps-
året.

08) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt 
disposition av överskott respektive underskott i 
enlighet med balansräkningen.

09) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen avser.

10) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid 
inkomna motioner.

11) Övriga frågor.

Avslutningsvis: Fika



Vi kan nu lämna 2016 bakom oss 
som ett oerhört bra år för vår golf-
bana vad gäller ekonomi, skötseln 
och ett bra utfört arbete från alla 
våra anställda och frivilliga.
Vi skall med vår klubbs medel 
och resurser gå in i 2017 med nya 
förbättringar på såväl banan som 
klubbhus och klubbhusområdet. 
Det skall under året ske förbätt-
ringar och nybyggnation omkring 
våra tees.
Det har också med ett större an-
tal frivilliga röjts runt våra hål, 
vintern i skrivande stund har inte 
medgivit att vi har kunnat an-
vända maskiner för röjning i den 
utsträckning som var planerad på 
grund av att det har varit för mjukt 
i backen.
Vi har också renoverat damernas 
omklädningsrum med nya vägg- 
och golvskikt och det har också 
påbörjats en uppfräschning av vår 
banpersonals utrymmen såsom 
matrum och kontor. 
Vi skall också röja rangen ner mot 
vattnet så att vi åter får en fin sjö-
utsikt.

Under senare delen av året kom-
mer dammen vid hål 16 att byggas 
om som får till följd att vi kan 
få en stadigvarande vattennivå i 
dammen. Därmed kan vi trygga 
vår bevattning i framtiden på ett 
tillfredställande sätt. 
Detta år tänkte jag skulle vara 
mitt sista år som ordförande, Det 
behöver komma in friska och nya 
krafter med ny kunskap vad som 
behöver göras i framtiden. 
Åren som ordförande har varit 
mycket intressant och tillfredstäl-
lande på många olika sätt och jag 
tackar redan nu för det förtroende 
jag fått. Jag hoppas att den som tar 
över efter mig kommer att känna 
samma stolthet som jag kände när 
jag fick förtroendet att leda klub-
ben som ordförande. 
Vi skall gå in i 2017 med glädje 
och att vi tillsammans kan utveck-
la Karlskoga GK ytterligare, man 
ska aldrig slå sig till ro, det finns 
hela tiden områden att utveckla 
och förbättra.
Det jag skulle vilja se i framtiden 
är att det kvinnliga medlemsantalet 

Ordförande har ordet
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ökar och också att vi kan attrahera 
flera juniorer att börja spela golf. 
Med dessa ord vill jag tacka fram-
för allt vår personal men också att 
många har ställt upp frivilligt med 
att hjälpa golfklubben fram mot en 
trevlig bana!

Med vänliga golfhälsningar!

Ulf Hane

Tidbokning 2017
Vi återgår till ett enklare regelverk 
för tidsbokningen kommande 
säsong. De ändringarna som ge-
nomfördes under 2016 var inte 
lyckade.
Bokningsbara tider gäller samtli-
ga dagar mellan kl 06.00-19.50, 
därutöver bollränna, som sitter 
vid 1:a tee.
Max tre tider per person kan bo-
kas tre veckor förväg, dock max 
en starttid per dag.
Samtliga spelare i bollen skall 
identifieras med golf-id vid bok-
ning.
Tyvärr förkommer det ofta att det 
inte är rätt personer bokade i bol-
len och att man bokar en fyrboll 

när man vet att man inte blir fler 
än två spelare. Då vi har väldigt 
hårt tryck på vår 18-hålsbana un-
der lördagar och söndagar kommer 
missbruk av bokningssystemet att 
rapporteras. Vi upprepade tillfällen 
kommer inskränkningar i rätten 
att boka tid att införas!
Det är väldigt viktigt att ni inte slår 
ut innan er starttid vid hårt tryck 
på banan för att undvika köbild-
ning under ronden.
Tidsbokning sker via svenskgolf.se 
eller mgmobil.golf.se som är 
mobilanpassad. Vid behov ringer 
du receptionen på telefon 0586- 
72 81 90.

Att tänka på:
• Samtliga spelare i bollen skall 

identifieras med golf-id vid 
bokning.

• Meddela alltid receptionen i 
god tid om du fått förhinder 
och ej kan avboka tiden själv 
via golf.se.

• Vid upprepade ej avanmälda ti-
der, kan inskränkningar i denna 
persons rätt att boka tid införas. 
Detta gäller inte om man i god 
tid meddelat förhinder.

• Vid hög beläggning på banan 
tillåts endast 3- och 4-bollar att 
starta.

På förekommen anledning kan 
reglerna ändras.



Protokoll fört vid Karlskoga 
Golfklubbs årsmöte onsdagen 
den 23 november 2016 i Stallet.

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade välkomna och 
förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd för 
mötet.
Denna fastställdes till 49 röstberät-
tigade medlemmar.

3. Fråga om mötet utlysts på 
rätt sätt.
Mötets utlysande godkändes av 
mötet.

4. Fastställande av föredrag-
ningslista.
Föredragningslista godkändes av 
mötet.

5. Val av ordförande och sekre-
terare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes 
Anders Eriksson och som sekrete-
rare Leif Herlufsén.

6. Val av två protokollsjustera-
re, tillika rösträknare som jämte 
mötesordförande skall justera 
mötesprotokollet.
Till detta valdes Karin Stenström 
och Kjell Ivarsson.

7. Fastställande av medlems- 
avgifter, mål- och verksamhets- 
planer samt budget för det kom-
mande verksamhets- och räken-
skapsåret, enl. TeeTime Nr 2, 
2016.
Föreslagna avgifter, verksamhets-
plan och budget godkändes.

Verksamhetsplan
Nytillträdde Course Manager 
Mikael Heiche redogjorde för nu-
läget på banan och det ser väldigt 
bra ut. Återstår luftning av fairway 
vilket är planerat till vecka 48. Frå-
gan ställdes om varför vi stänger 
stora banan så tidigt och Mikael 
svarade att det är för att slippa 
mögelangrepp på greenerna som 
innebär att man kan presentera bra 
greener kommande säsong.

Mikael berättade vidare om vad 
som planeras inför nästa säsong. 
Man kommer bl. a pröva ett nytt 
koncept för bunkerbygge på östra 
bunkern på hål sex.
Presenterade även vad man tänkt 
sig i maskininvesteringar de 
närmsta sex åren och det beräknas 
till 3,4 mkr.
Förhoppningsvis blir det en ”rik-
tig” vinter med tjäle så man kan 
genomföra planerade avverknings-
planer för att släppa in mer ljus på 
vissa tees och greener.

Ekonomi
Robert berättade att man under 
året prioriterat renovering av 
restaurangköket och herrarnas 
omklädningsrum och att nästa år 
satsar man på upprustning av tees 
och damernas omklädningsrum.
Årets resultat beräknas bli ett litet 
men hanterbart minusresultat.
Budget inför 2017 förväntas ge ett 
litet plusresultat.
Nytt inför nästa år är att vi som 
sista länsklubb inför ett green-
feemedlemsskap vilket förhopp-
ningsvis kan locka en del brevlåde-
klubbsmedlemmar till vår klubb.

8. Val.
Valberedningen genom Stefan 
Hallberg redogjorde för valbered-
ningens förslag och mötet besluta-
de enligt nedan.

Val av styrelsefunktionärer:
Ordförande
Ulf Hane, omval 1 år
Ledamot
Robert Carlsson, omval 2 år
Ledamot
Lars Nyberg, nyval 2 år
Ledamot
Jan Karlsson, vald 2 år 2015
Ledamot
Liselott Abrahamsson, vald 2 år 
2015
Styrelsesuppleant
Bo Lindstedt, omval 1 år
Styrelsesuppleant
Sophie Petersen, nyval 1 år

Årsmöte
Val av revisorer:
Revisor
Christine Sundman, omval 1 år
Revisor
Per Söderström, nyval 1 år

Valberedning:
Föreslogs omval av följande.
Ordförande
Stefan Hallberg, omval 1 år
Ledamot
Peter Bröms, omval 1 år
Ledamot
Bo Einarsson, omval 1 år

9. Behandling av styrelsens 
förslag och i rätt tid inkomna 
motioner.
Inga motioner har inkommit.

10. Övriga frågor.
Ulf tackade för förtroende att bli 
vald till ordförande ett år till.
Ulf berättade att Klubbchefen fort-
sättningsvis har arbetsgivaransva-
ret i klubben.
Frågan ställdes om luciagolf och 
skidspår och svaret blev att det blir 
både och om vädret tillåter.
Lars Fredriksson avtackades efter 
21 år i klubben som greenkeeper. 
Lars berättade att han inte känner 
den minsta oro för klubbens fram-
tid då han överlämnar ansvaret till 
kompetent personal.
Mikael Heiche erhöll gratifikation 
för 25 års anställning i klubben.
Anders redogjorde för hur golfsve-
rige mår och berättade att vi trots 
57000 nya medlemmar i år endast 
ökat medlemsantalet med 8000.
Budskapet till klubbarna är det-
samma som under de senaste åren 
att satsa på att behålla befintliga 
medlemmar och att hitta nya vägar 
för detta.

Anders förklarade mötet avslutat.

Karlskoga 2016-11-23

Vid protokollet
Leif Herlufsén
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Verksamhetsåret 2016
Det ekonomiska resultatet för 
verksamheten under 2016 uppgick 
till 54 017 kronor. Resultatet blev 
47 768 kronor lägre än vad som 
budgeterats vilket främst beror 
på ökade kostnader jämfört med 
budget.   
Intäkterna uppgick till 7 366 586 
kronor vilket var 13 836 mer än 
budgeterat. Ökningen beror främst 
på ökad greenfee och övriga intäk-
ter medan årsavgifterna minskade 
mot budget. Kostnaderna var 180 
257 högre än de budgeterade där 
framförallt fastighetsunderhållet 
medfört ökade kostnader. Utfallet 

av avskrivningar och räntenetto 
blev 118 653 kronor lägre än be-
räknat. 
Klubbens spelrättskapital uppgick 
vid årets slut till 10 073 022 kro-
nor. Efter genomförd konvertering 
och skapandet av spelrätter har 
det egna kapitalet och ekonomin i 
klubben stabiliserats.  
Amortering på klubbens banklån 
har gjorts med 152 400 kronor och 
lånen uppgick vid årets slut till 2 
766 500 kronor.  
Årets investeringar uppgick till 
749 899 kronor och avsåg fram-
förallt maskiner för underhåll av 
banan, asfaltering i anslutning till 

klubbhuset och nytt kyl- och frys-
rum till restaurang-köket.       
Kassan vid årets slut uppgick 
till 181 079 kronor vilket var en 
minskning med 443 681 kronor 
från årets början.    
Styrelsen föreslår att årets vinst, 
kronor 54 017 balanseras i ny räk-
ning. Det egna kapitalet uppgår 
efter årets vinst till 11 101 283 
kronor.
Karlskoga 2017-02-23

Ulf Hane, ordförande
Jan Karlsson

Robert Carlsson 
Liselott Abrahamsson

Lars Nyberg

Städdag lördag 22 april
Tid: Kl 09.00.

Plats: Samling vid maskinhallen 
där ni blir tilldelade ett hål att 
städa. Vilken typ av ersättning ni 
vill ha anmäls till arbetsledaren på 
respektive hål och denna ersätt-
ning utbetalas under dagen, dock 
ej kontanter.
Reservdagar för de som har förhin-
der blir måndag till fredag 17 till 
21 april. Obligatorisk anmälan om 

detta till kansliet. OBS!! Detta är 
reservdagar för de som absolut 
inte kan komma den 22 april.

Exempel på arbetsuppgifter:
Städa runt green.
Städa runt tee.
Städa i bunkrar.
Rengöra avståndsmarkeringar.
Rikta upp hindermarkeringar.
Allmän uppsnyggning på hålet.

Löv samlas i plastsäckar för bortt-
ransport och kompostering.
Ris och grenar forslas in i skogen 
och sprids ut. Det bryts ned och 
blir näring till skogen.
Ta gärna med egna krattor och 
räfsor då klubben har ett begränsat 
antal.
Arbetsuppgifter, deltagarlistor, 
sopsäckar mm har respektive ar-
betsledare.
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Karlskoga Golfklubbs
årsredovisning 2016

Tävlingsåret 2016
Herrgolfen
633 startande i årets herrgolf.
24 deltagare har löst in sig i den 
frivilliga OoM.
Daniel Josefsson segrade i A-Klas-
sen.
Jan-Erik Spåre och Magnus Gus-
tavsson delade segern i B-Klassen.

KM
KM spelades i år på två separa-
ta helger med åldersklasser och 
”stora” KM på varsin helg. 27 

startande i både ålders-och ”stora”. 
Med följande resultat. 16 stycken 
dubblerade så det var totalt 43 som 
spelade KM.
Dam: Anna Jonsson
Herr: Lennart Gustafsson
H 21: Daniel Josefsson
D 21: Linnea Gustafsson
H 30: Mattias Olsson
H 40: Mats Wulf
H 50: Peder Johansson
H 60: Bengt Lundberg
Foursome: Mattias Olsson/Per-

Åke Gustafsson
Match Herr: Fredrik Svensson
Match Dam: Linnea Gustafsson

Klubbtävlingar
Ett antal klubbtävlingar har ge-
nomförts på likartat sätt som tidi-
gare år.
Målsättningen att nå tusen deltaga-
re på semestergolfen missades även 
i år, men totalt 938 startande. Det 
får bli ytterligare ett år med samma 
målsättning.



Banan
18-hålsbanan öppnade för spel på 
sommargreener den 15 april. Ett 
bakslag i vädret med mycket regn 
gjorde att vi fick stänga några dagar 
i början på maj.Par-3 banan öppna-
de 31 mars.Vintern var besvärlig i 
januari med mildväder som smälte 
snön till is på greenerna, men vi kla-
rade att hålla liv i dom och kunde 
öppna banan med bra greener. På 
fairway så hade vi lite vinterskador 
i form av snömögel men det är gan-
ska normalt. 
Städdagen genomfördes den 23 
april.
Skötseln har följt den skötselplan 
som finns.
Banförbättrande åtgärder som har 
gjorts är plockade från den mas¬ter-
plan som har upprättats, bl.a. följan-
de: 2 st nya 46 tee har gjorts på hål 
9 och 17. Renovering av 53/57/60 
tee på hål 13. På hål 12 har green-
området justerats och tall buskaget 
och stenen är borta. Bunkern på hål 
15 har dränerats och fått ny sand. På 
p-3 banan har det dränerats på hål 
4 och 5 samt rensats diken på hål 3 
och 4.
Maskininvesteringar under året har 
varit en ny greendressare, en ny elbil 
och en VW Caddy personbil.
Banan stängde 16/10 i bra skick och 
kunde under senhösten läka skad-
or och invintra på bästa sätt. Vi får 
god hjälp av medlemmar som eldar 
ris, lagar tee, sågar träd, rensar sly, 
snickrar, målar mm. Det är vi väldigt 
tacksamma för. Stort Tack till er alla.
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Verksamhetsberättelser 2016
Seniorkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Kerstin Hjersing, Gunder Eric-
son, Mats-Olov Engström och Leif 
Herlufsén. Man har i år haft många 
möjligheter att tävla. Vår egen Se-
niorgolf, Antikrundan i Degerfors, 
Oktobertouren, alla T-Utbytes-
tävlingar, samt klubbtävlingar på 
hemmabanan och Kristinehamn 
och Nora.
Utöver dessa tävlingsmöjligheter 
har vi deltagit i olika seriespel med 
vissa begränsningar beroende på 
ålder och handicap. Dessa serier 
är Distriktsserien, Dam-6 an, Old-
boysserien, Scratchserien samt Ve-
teranserier för H65 och H75.

Tävlingar

KM
Följande mästare har korats under 
säsongen
H 50 Peder Johansson
H 60 Bengt Lundberg

Seniorgolfen
I A-Klassen segrade Thomas 
Palmberg och i B-Klassen Leif 
Backman.

Oktobertouren
Lars-Erik Karlsson blev tvåa i 
B-Klassen. I övrigt blygsamma 
framgångar och tyvärr dåligt med 
deltagandet med tanke på med-
lemsantal.

Distriktsserien
Här kom vårt lag på 6: plats av 10 
lag. Askersund segrade.

Scratchserien H 50
Scratchlaget tvingades hoppa av 
på grund av bristande intresse. 

Dam-6 an
Här kom vårt lag på andra plats 
i sin pool. Lannalodge segrade 
totalt.

Oldboyslaget H 55
Lag 1 vann sin serie och segrade 
även totalt efter slutspel. Bra 
gjort.
Lag 2 kom tvåa i sin serie.

Veteranserien H65
Lag 1 kom sexa i Div. 3.
Lag 2 kom sjua i Div. 2.

Veteranserien H 75
Här belade våra äldre gentlemän 
en hedrande 2: plats.

Övriga aktiviteter
Ett välbesökt upptaktsmöte har 
traditionsenligt hållits där man 
fick information från kommit-
tén, pro, greenkeeper och lagle-
dare
Vi avslutade säsongen på samma 
sätt som 2015 med en tävling, 
välbesökt middag, och prisutdel-
ning. Samtliga ”bjöds” på mid-
dag exkl. alkoholhaltig dryck.

Seniorkommittén

Seniorernas upptaktsträff
Onsdag 19 april kl. 15.00

med fika i Golfrestaurangen.
Anmälan via svenskgolf.se



Damer
Damkommittén
Liselott Abrahamsson (ordföran-
de), Karin Stenström (sekrete-
rare), Ulla-Britt Lidner (kassör), 
Anette Halvarsson, Ann Eriks-
son, Gunvor Ek Carlsson och 
Turid Gunnarsson.

Övergripande målsättning
Skapa en bättre social gemenskap 
för golfklubbens damer samt att ta 
hand om nya medlemmar och ny-
börjare. Vi försöker motivera och 
uppmuntra både gamla och nya 
medlemmar att delta i klubbens 
och distriktets tävlingar genom 
att ge information om pågående 
aktiviteter via hemsida, nyhetsbrev 
och sociala medier. 

Aktiviteter under året
• Upptaktsträff som lockade ca 

70 damer. Inspirationskväll 
med Catarina Lindberg som 
pratade mat under golfrundan, 
modevisning med kläder från 
Bumles Golf, hudvård med 
Mary Kay. Restaurangen serve-
rade en buffé.

• Damgolf varje tisdag från maj 
tom september.

• TRX-träning på Aero-tränings-
center. Styrketräning inför golf-
säsongen.

• ”Ut i det blå resa” till Orresta 
GK.

• Träningstillfällen med Bumle.
• Seriespel Ladies Trophy.
• Seriespel Dam 6:an.
• Kvalspelstävlingar för Nyckel-

hålet. Finalspel på Kårsta GK.
• Augustisvingen. Ny singeltäv-

ling för damer på Karlskoga 
GK.

• Avslutningskväll med prisutdel-
ning för damgolf på Red Brick.

Damkommitténs främsta uppgift 
är att skapa ett forum för golfklub-
bens damer i alla åldrar, genom 
att ordna tävlingar, träningsdagar, 
utflykter till andra klubbar mm. 
Syftet är att spela golf, umgås o ha 
trevligt. Utöka intresset för våra 
damer att resa på olika inbjud-
ningstävlingar och även delta i di-
striktsspel som ordnas varje år.

Damkommittén
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Verksamhetsberättelser 2016
Trivselkommittén
Kommittén har under året bestått 
av Karin Stenström, Kristina Ny-
gren, Kjell Ivarsson och Leif Her-
lufsén. Geron och Margareta Karls-
son under våren samt Susanne och 
Anders Öhrn fr o m hösten. 

Resor
Både vår- och höstresa planerades 
det för. Vårresan som skulle gått 
till Lumine Golf, Spanien fick  
dock ställas in på grund av för få 
anmälningar medan höstresan till 
Águilas, Spanien lockade 26 delta-
gare.

Klubbvärdar
Kommittén har värvat klubbvär-
dar som tjänstgjort på tävlingsfria 
helgdagar. 

Faddrar/medhjälpare
Kommittén har bistått ”Bumle” 
vid träningarna Hcp 30-54. Trä-
ningen avslutades med en upp-
skattad scramble-tävling där kom-
mitten bidrog med förplägnad och 
priser.

Tävling
Vid funktionärstävlingen lottades 
priser ut vilket var mycket upp-
skatt. Som avslutning på säsongen 
arrangerades Luciagolf med 17 
deltagare.

Trivselkommittén

Damernas upptaktsträff
Onsdag 19 april kl. 18.00

med förtäring i Golfrestaurangen.
Anmälan via svenskgolf.se



RESULTATRÄKNING 2016
Intäkter 2015 2016 Budget 2016

Årsavgifter 4 329 875 4 344 705 4 531 250    
Greenfee 898 287 919 419 800 000    
Sponsring 583 496 619 805 600 000    
Företagsgolf 9 600 9 800
Fastigheter 239 128 245 628 225 000    
Banan 283 800 290 800 300 000    
Idrott 493 354 487 282 475 000    
Kommunbidrag 40 000 5 000 40 000    
Utbildning 154 825 123 965 125 000    
Uthyrning av personal 135 000 160 350 150 000    
Övriga intäkter 120 526 159 832 106 500    
Summa intäkter 7 287 891 7 366 586 7 352 750    

Kostnader

Personalkostnader banan 2 116 220 2 056 540 2 133 132    
Banan 948 123 1 013 564 993 500    
Fastigheter 587 795 841 170 638 838    
Idrott 628 536 581 109 575 000    
SGF 223 762 222 091 225 000    
SGF - GIT 75 222 75 314 75 000    
Personalkostnader kansli 932 977 1 037 224 991 830    
Administration 250 468 271 619 271 800    
Försäkringar 65 971 67 932 67 000    
Annonser, reklam 24 407 42 526 50 000    
IT 42 092 27 301 25 000    
Utbildning 69 741 54 005 85 000    
Övrigt 162 547 174 962 154 000    
Summa kostnader 6 127 861 6 465 357 6 285 100

Resultat före avskrivningar 1 160 030 901 229 1 067 650    
Avskrivningar 793 454 767 124 890 000

Resultat efter avskrivningar 366 576 134 105 177 650    
Ränteintäkter 28 433 26 827 28 125    
Räntekostnader – 119 726 – 106 915 – 103 990

Årets resultat 275 283 54 017 101 785
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BALANSRÄKNING 2016
TILLGÅNGAR 2015 2016 Budget 2016

Anläggningstillgångar
Mark 1 089 583 1 089 583 1 089 583    
Markanläggning 223 874 320 353 211 474    
Stora banan 5 904 805 5 904 805 5 904 805    
Lilla banan 3 279 591 3 279 591 3 279 591    
Byggnader 4 451 272      4 451 272 4 451 272    
Ack avskrivningar bana, byggnader – 3 503 301 – 3 730 562 – 3 730 901    
Maskiner, inventarier 9 437 042 10 072 292 10 040 042    
Ack avskrivningar maskiner, inventarier – 7 226 326 – 7 748 019 – 7 876 326    
Summa 13 656 540 13 639 315 13 369 540

Aktier och lån
Aktier i Karlskoga Drivningrange AB 100 000 100 000 100 000    
Lån till Karlskoga Drivningrange AB 750 000 750 000 750 000    
Summa 850 000 850 000 850 000

Omsättningstillgångar
Kassa, bank 624 760 181 079 500 000    
Medlemsfordringar 4 943 175 4 459 904 5 000 000    
Övriga kortfristiga fordringar 210 405 839 494 280 460    
Summa omsättningstillgångar 5 778 340 5 480 477 5 780 460

Summa Tillgångar 20 284 880 19 969 792 20 000 000 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Spelrätter 10 085 022 10 073 022 10 085 022    
Balanserat resultat 698 961 974 244 974 244    
Årets resultat 275 283 54 017 101 785    
Summa Eget kapital 11 059 266 11 101 283 11 161 051

Långfristiga banklån 2 918 900 2 766 500 2 766 500

Kortfristiga skulder
Utnyttjad kredit Swedbank
Leverantörsskulder 543 663 292 873 200 000    
Semesterlöneskuld 209 518 148 845 200 000    
Förutbetalda intäkter 5 347 100 5 446 688 5 400 000    
Övriga kortfristiga skulder 206 433 213 603 272 449    
Summa kortfristiga skulder 6 306 714 6 102 009 6 072 449

Summa eget kapital och skulder 20 284 880 19 969 792 20 000 000
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AVSKRIVNING PÅ ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Bananläggning och byggnader
 2015 2016 Budget 2016
Ingående anskaffningsvärde 13 586 108 13 635 668 13 635 668    
Investeringar 49 560      
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar 13 635 668 13 635 668 13 635 668    
   
Ingående avskrivningar  3 276 040      3 503 301      3 503 301    
Årets avskrivningar  227 261      227 261      227 600    
Utgående avskrivningar  3 503 301      3 730 562      3 730 901    
   
Utgående restvärde  10 132 367      9 905 106      9 904 767

Markanläggning
 2015 2016 Budget 2016
Ingående anskaffningsvärde   248 750      248 750    
Investeringar  248 750      114 649     
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar  248 750      363 399      248 750    
   
Ingående avskrivningar  12 438      24 876      24 876    
Årets avskrivningar  12 438      18 170      12 400    
Utgående avskrivningar  24 876      43 046      37 276    
   
Utgående restvärde  223 874      320 353      211 474   

Maskiner och inventarier
 2015 2016 Budget 2016
Ingående anskaffningvärde  8 746 717      9 437 042      9 437 042    
Investeringar  690 325      635 250      603 000    
Försäljningar   
Bokfört värde före avskrivningar  9 437 042      10 072 292      10 040 042    
   
Ingående avskrivningar  6 672 571      7 226 326      7 226 326    
Årets avskrivningar  553 755      521 693      650 000    
Utgående avskrivningar  7 226 326      7 748 019      7 876 326    
   
Utgående restvärde  2 210 716      2 324 273      2 163 716
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