
KOMMENTAR TILL ÅRETS RESULTAT, EKONOMISK BERÄTTELSE 

Föreningen redovisar efter årets slut ett resultat på -29 728, 61 kr. 

Förra årets styrelse efterlämnade sig vid övertagandet för 2015 års styrelse ett belopp på ca 25 000 kr. På 

årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag att lägga en minusbudget samt sälja fonder; minst 5% och upp tom 15% av 

värdet 2014-12-31. Därefter la styrelsen en budget, se bilaga 1, som uppfyllts enligt bilaga 2. 

I bilaga 3 syns årets balansrapport och i bilaga 4 resultatrapporten. 

Vid årsskiftet hade vi 31 670,63 kr på kontot och efter avräkningar med skulder och fodringar -14 640,39 kr. 

Dock innefattar detta en kommande skuld om 7 500 kr vilket avser den bilruta vi blivit ersättningsskyldiga för 

efter skidresan, men som vi bestridit och verkar kunna få åter inom kort. I tillägg till detta ska sägas att vi inte 

lyckades få något bidrag från Idrottslyftet vilket givetvis märks på kontot.  

Årsbeskedet visar också att våra fonder har gått + 9 703,43, vilket är ett klart sämre resultat än föregående år men 

dock ett positivt, och nu sammanlagt uppgår till ett värde av 219 555,47 kr. Där inräknat är inte den försäljning 

av fonder som vi genomfört efter årsskiftet när vi konstaterat hur mycket vi ville/borde sälja. Vi har sålt av totalt 

30 000 kr fördelat lika mellan Handelsbankens flermarknadsfond och Handelsbankens Lux korträntefond för att 

behålla risknivån.  

 

Noter till poster i resultatrapporten som kräver extra förklaring:  

Posterna "fest" visar att vi haft större utgifter än inkomster. Detta kan förklaras av uteblivna intäkter i form av 

bortglömda deltagaravgifter, en oväntad städavgift samt ett val att subventionera priserna för medlemmar. 

Utgiftsposten för "träning/tävlingsresor" innehåller delar av kostnaden för skidlägret vintern 2014-2015, men 

inkomsterna hamnade under 2014-års bokföring. Det här är återkommande för COL då styrelsen sitter feb-feb 

men vi har räkenskapsår jan-dec. Vi hoppas dock att vi i år har täckt in alla utgifter för skidlägret under 2015 års 

bokföring. Vi har subventionerat rejält i år vilket vi anser har varit till gagn för en stor del av våra medlemmar då 

vi hade ett väldigt högt deltagande. 

Posten "fodringar" innehåller pengar som ska komma in 2016; ej sålda tröjor samt LOK-stöd. 

Posten "skulder" innehåller utgifter som ska bokföras under 2015 men betalats först 2016; utgifter för skidlägret 

såsom diesel, spårkort och minibusshyra, utlägg för julfesten samt utlägg för div fakturor. 


