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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Trollhättans Fältrittklubb, 863000-4060 får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2015.

Information om verksamheten

Styrelsen
Styrelsen har under året haft möte nästan varje månad och under våren även haft ett antal arbetsmöten.
Stor kraft har lagt på den ekonomiska redovisningen som nu är i god fas och visar ett gott resultat.
Detta trots en del stora investeringar som tex. Nytt underlag i ridhusen, ny traktor mm
Men vi har också haft en del stora motgångar, inbrott i vår sadelkammare, många och långa sjukdomar i vår
personalstyrka, stor omsättning i densamma vilket har lett till att stor kraft har fått läggas på rekrytering.
Men summa summarum så är klubben nu i en bra sitts inför framtiden, vi har tagit kontroll över vad som behöver
göras och har en god uppfattning hur vi skall föra klubben framåt.
Min tid som ordförande har varit tuff och under min tid har vi fått ta många och svåra beslut vilket har tärt på
mina krafter. Klubben har en omsättning på lite drygt 5 miljoner vilket gör den till en ganska stor verksamhet.
Min åsikt är att det inte längre går att driva den som en förening i den formen vi gjort hittills.
Vi behöver göra en stor omstrukturering och se över alla funktioner och arbetsbeskrivningar.
Men detta jobb går inte at göra på ideell basis.
Klubben behöver mer anställda både de som sköter det praktiska och de som skall sköta det administrativa. Vi
står inför ett vägskäl där vi antingen fortsätter som vi gjort eller söker nya spännande vägar.
Min tid som ordförande är över, jag har gjort mitt nu är det dags för nya krafter att ta över.
Kjell Söderlund
Odrförande
Trollhättans Fältrittklubb

Ekonomi
Klubbens ekonomi är nu för andra året i rad på väg åt rätt håll och visar även i år ett överskott.
Vi har under året också kunnat påbörja det eftersatta underhållet och börjat med nödvändiga Investeringar samt
avsatt kapital för framtida underhåll.
Arbetet med att förbättra klubbens likviditet börjar ge gott resultat och kassalikviditeten har förbättrats även i år
och uppgår vid balansdagen till 98 % (71 % föregående år) och de likvida medlen uppgår till 492 880 kr (306
934 kr föregående år). Soliditeten har stärkts till 44 % från 35 % föregående år.
Förenings ekonomi är god, men behöver förbättras ytterligare för att kunna ta sig an de stora framtida
investeringarna i nytt stall, markarbeten, eftersatt underhåll, etc.
Föreningen har under 2015 börjat med de stora återinvesteringarna i materiel samt åtgärda det eftersatta
underhållet. Under året har ridhusbottnarna fått nya beläggningar, inköpts högtryckstvätt (för att kunna tvätta
maskiner, redskap, boxar etc.), skogsvårdsutrustning (röj-såg/grästrimmer, motorsåg samt komplett
skyddsutrustning), tippkärra till 4-hjulingen, begagnad tvättmaskin.
Den löpande bokföringen med månadsvisa Resultat- & Balans-Räkningar samt likviditetsprognoser sköts
fördömligt av Anne-lie. Detta ger styrelsen en god grund för att kunna styra och utveckla klubben.
Styrelsen har under året beslutat att satsa på vår tävlingsverksamhet med start 2016, denna satsning får max
uppgå till 1 % av omsättningen.
Föreningens ekonomi har i ringa grad påverkats av stölden av våra sadlar. Beträffande den ekonomiska påverkan
pga. sadelstölden, har den genom idogt arbetet, sponsring och gåvor från företag & privat personer, frivilliga
medlemmars insamling, inköp av begagnad utrustning, mm haft en ringa påverkan.
Det idoga arbetet, lett av Stina, med att söka och erhålla bidrag för våra olika typer av verksamheter har även i år
varit framgångsrikt och har ökat med drygt 150 000 kr.
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Ridskolan
Beläggningen på ridskolans fasta lektioner har under året varierat mellan ca 83 % under våren, och strax under
80 % på hösten. Ca 330 elever rider varje vecka på ridskolan. Ridskolan har fortsatt att ge rabatter till dem som
vill rida flera gånger i veckan. Pga av sjukskrivningar och brist på fast personal har inte så många extra
aktiviteter kunnat genomföras under hösten, ej heller privatlektioner. I januari startades två st Tävlingsgrupper,
där syftet var att ge de lektionsryttare som är mer tävlingsinriktade möjlighet att kunna åka ut och tävla.
Grupperna höll på hela våren, men tyvärr hade vi för få deltagare för att kunna fortsätta grupperna under hösten.
Vi har dock som mål att kunna få igång detta igen, om intresse finns!
Via Idrottslyftet har olika projekt genomförts, bl a projektet Ridning för alla, som genomförts i samarbete med
kyrkan och socialtjänsten, och där socialt utsatta barn får komma och rida utan kostnad, och projektet
Skolsamverkan - integration, där låg- och mellanstadieelever i skolor med många utlandsfödda barn har fått
komma hit och rida utan kostnad.
Föreningens handikappverksamhet är fortfarande ganska omfattande (se separat verksamhetsberättelse). Under
året har även hållits en del kurser av olika slag, samt uthyrning av lektionshästar/ - ponnyer. Det har varit
stallfritids under skolloven, och olika typer av träningstävlingar har genomförts under våren. Det har även
anordnats Blåbärshoppningar, för de som inte är så vana hoppryttare. Anläggningen har under året varit uthyrd
till andra arrangörer för tävlingar od.
Föreningens personal och medlemmar arbetar ständigt för att hålla ungdomar från droger, rökning och liknande
samt för att alla skall känna sig välkomna här och att ingen mobbing ska förekomma. Genom arbetet med en
Rökfri anläggning, så är det väldigt få som röker.
Det gångna året har varit tufft för personalen, med neddragning av personal, sjukskrivningar och byte av
personal. Personalen var när året började Stina, Anneli, Cissi, Madde, Amanda, Weronica och Bengt. I mars
genomfördes det varsel som var lagt på Maddes tjänst. Dock blev neddragningen bara 25 %, i stället för 50 %
som varslet låg på. I början av året blev Weronica tyvärr sjukskriven, och var sjukskriven resten av året. Även
Stina har från maj månad varit sjukskriven deltid i perioder. Vikarier för Weronicas tjänst har varit en hel del
olika, men under vårterminen tog Amanda, Madde, Mia- Marie Johansson och Stina den största delen av
timmarna. Under sommaren valde tyvärr både Amanda och Madde att avsluta sina tjänster på TFRK, då de blev
erbjudna tjänster med fler antal timmar. I början av hösten löstes deras frånvaro och Weronicas sjukskrivning av
en mängd olika vikarier. Bland annat har Anna- Stina Jacobsson arbetat i stallet, och Kristina Olsson och Ulrika
Johansson som ridlärare. Under tiden utlystes Amandas och Maddes tjänster. Dessa tillsattes av ridlärarna Stellan
Klingberg, som började hos oss den 1/10 och Karin Svensson, som började hos oss den 1/11. Vi är mycket glada
att ha dem här!
Precis när ridskolan skulle sätta igång efter sommarlovet, den 4/8, hade vi inbrott i stora sadelkammaren. 24 st av
ridskolans sadlar inklusive utrustning blev stulna, och ett antal privata sadlar också. Detta medförde oerhört
mycket extra arbete för personalen. Tack vare alla fantastiska människor som ställde upp och lånade ut och
skänkte sadlar, hämtade sadlar, skänkte pengar och gjorde olika aktiviteter för att skaffa pengar till nya sadlar,
samt företag som sponsrade, så löste vi situationen mycket bra. Redan efter några dagar hade alla hästar något att
ha på ryggen. Däremot tog det hela hösten innan personalen hade provat runt och köpt in sadlar som passade
varje enskild häst bra. Tack vare all hjälp och försäkringspengar förlorade klubben inga pengar på stölden.
Under året har föreningen tyvärr behövt avliva hästen Camilion och ponnyn Lorenzo. Ponnyn Algot och hästen
Pontus har pensionerats. Ponnyn Alexis såldes då hans humör inte passade verksamheten. Nya ponnyer som har
köpts in under året är Star och Herkules, samt hästarna Frode, Camilion, Doria, Contessa, De Vito och Zaphira Z.
Hästen Frode fungerade tyvärr inte i verksamheten, utan byttes mot Doria. Tyvärr passade inte heller Doria som
ridskolehäst, utan byttes mot Zaphira Flera av klubbens hästar har deltagit i utbildningstävlingar och lokala
tävlingar i både dressyr och hoppning.
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Handikappverksamheten
Ridskolan har bedrivit ridning för ryttare med funktionsnedsättning i ca 18 år. Varje vecka genomförs lektioner
på dagtid och eftermiddagar.
För alla funktionshindrade elever är det viktigt att ha en personlig målsättning med sin ridning. Det kan vara att
ha en värdefull fritidssyssla där man träffar andra med samma intresse och tar en fika i caféet efteråt. Eleven kan
även rida privatlektion med instruktör och ev. medhjälpare för att eleven har svårt att koncentrera sig i grupp t.ex.
Vi utgår ifrån elevens funktionsnedsättning/funktionshinder, syfte med ridningen och tidigare ridkunskaper när
de placeras in i grupp eller privatlektion.
Funktionsnedsättningen/funktionshindret avgör vilket mål ridningen ska ha för den enskilde ryttaren. Våra elever
har olika funktionsnedsättningar bla elever med cp skada och autism, elever med syn- och hörsel nedsättning och
elever med kognitiv funktionsnedsättning och således olika behov.
Det ställs höga krav på våra instruktörer när det gäller att vara kreativ och våga prova sig fram hur man ska nå
sina elever. Har man autism med sång och musik som specialintresse så sker kommunikationen genom olika
sånger. En sång för trav och en annan för galopp. Detta upprepas varje vecka så häst och ryttare vet vad som
förväntas och känner sig trygga med. De flesta elever jobbar med fördel i skogen i skritt (samma rörelse för
kroppen som vår gång). Den kuperade terrängen ger bättre balansträning än platt mark i ridhuset. Vid dåligt
väder kan man med fördel bygga upp en bana i ridhuset där hästen flyttar sig runt konor och går över bommar.
Allt för att efterlikna den terrängen i naturen. Känslan i själen att få komma ut i svårframkomlig terräng utan
rullstol sittandes över sina assistenter är också stärkande. Vi har ju som tur är skogen precis intill knuten precis
som man önskar.
Att rida i grupp har en annan målsättning än privat lektioner. Här arbetar instruktören mer med gruppen som
helhet. Förmågan att ta instruktion hos den enskilde eleven behöver vara större. Eleverna peppar varandra att
våga göra nya saker, sitta rätt i sadeln, rida olika ridvägar i ridhuset, hoppa hinder, träna koordination, balans,
mod och ha respekt och empati för en en annan levande individ. I grupperna är handikappen varierande med
olika former av funktionsnedsättning.
Ridning är mycket bra för kroppen på många sätt, bla får man över tusen olika rörelser i skritt som stärker
muskulatur, balanssinne och bålstabilitet. Psykiskt välbefinnande är också nog så viktigt för alla med någon form
av funktionshinder och hästen har en fantastisk förmåga att få alla att må gott i deras närhet. För hästen är alla
lika värdefulla och en person med handikapp utgör inget hot och blir ofta en väldigt uppskattad ryttare.
Ridlektionerna ser idag ut på följande sätt:
·
·
·

30 min lektion enskilt under dagtid. Man har då personlig assistent eller förälder med sig.
30 min ungdoms- och vuxengrupp, lektion i grupp med max 6 elever. Alla har medhjälpare med sig.
45 min vuxen lektion i grupp med max 6 elever. Alla har medhjälpare med sig.

Beläggningen under veckan:
Grupper:
§ Ungdoms- och vuxengrupp: 5 elever
§ Vuxen grupp: 3-5 elever.
Elever som rider enskilt, privatlektion under veckan:
§ 2 vuxen elever
§ 2 ungdoms elever
Under året har vi fått hjälp av kommunen och Lions att bygga en uppsittningsramp med tak som underlättar vid
uppsittning samt köpt in 2 par nya tåhättor.
Trollhättan 2016-02-03
Cecilia Westberg
Ridlärare
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Ungdomssektionen
Sektionen har bestått av
*Ellen Tössberg ( ordförande )
*Annie Bratt ( Sekreterare )
*Ellinor Holm ( Kassör )
*Ellen Darsbo ( ledamot )
*Elina Pettersson ( ledamot )
*Agnes broman ( ledamot )
2015 har varit ett varierat år för ungdomsstyrelsen. Vi började året med byte av ordförande, Nora Arhall tog
över positionen. Usek hade mycket aktiviteter första halvåret med gott deltagande. Övernattningar samt
barnkalas var en återkommande samt uppskattad aktivitet.
Efter sommaruppehållet valde ordförande Nora Arhall att avgå med omedelbar verkan. Ellen Tössberg tog
över positionen. U-sek planerade mycket aktiviteter, som tyvärr inte blev av pga av tidsbrist bland annat. Vår
årliga Halloweenövernattning blev en Halloweenkväll pga av tävling dagen efter bland annat. Det blev en
lyckad kväll med mat, spökhistorier och såklart spökrundan! Under höstterminen har vi även haft barnkalas,
sammanlagt anordnades 7 stycket barnkalas under 2015 samt 2 stycken övernattningar.
U-sek har även anordnat flertal ponnyridningar på klubbens loppisar och på spikön under höstterminen. Stort
deltagande även där både med ridsugna barn och engagerade medlemmar utöver oss i sektionen. Vi hoppas
att 2016 ska bli ett ännu mer motiverat år med nya medlemmar och roliga aktiviteter.

Tävlingssektionen (TS)
Under år 2015 har tävlingssektionen arrangerat:
· 1 st Clear Round i hoppning
· 1 st regional 1 dagars hopptävling för häst
· 1 st regional 1 dagars dressyrtävling för ponny
· 2 st regionala 1 dagars dressyrtävlingar för ridhäst
· 1 st 1,5 dagars lokal/regional hopptävling för ridhäst
· 2 st regional/nationella hopptävlingar för ridhäst
· 1 st KM i hoppning för lektions- och privatryttare
· 1 st KM i dressyr för lektions- och privatryttare.
Det har varit ett högt deltagarantal på våra tävlingar under 2015. Föreningen håller en hög standard på sina
tävlingar vilket gör att dessa är mycket populära och vi har ett gott rykte om oss. Vi har en liten, men stadig,
funktionärsstab som gör ett fantastiskt arbete. Tyvärr är vi inte tillräckligt många, därför har vi under 2015 fått
tagit hjälp av Gärdhems Hästsällskap, som även var med och samarrangerade Adventshoppet. Under sommaren
gjordes några mindre investeringar, såsom skottkärra och skållor.
Våra licensierade ryttare har under året presterat bra på tävlingsbanorna. Vi ser fram emot 2016 på fortsatta
framgångar samt förhoppningsvis fler licensierade ryttare som tävlar för TFRK.
Tävlingssektionen tackar alla funktionärer och sponsorer, som gjort tävlingsverksamheten möjlig. Vi hoppas på
att ytterligar medlemmar kan engagera sig, det finns arbetsuppgifter för alla. Ju fler vi är, desto lättare och
roligare blir det! De ideella insatserna gör det möjligt för klubben att förbättra anläggningen och dess utrustning.
/Linn Kristiansson, Angelica Larsson
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Café Marängen
Caféet har liksom tidigare år haft målsättningen att vara öppet samtliga vardagar när ridskolan har verksamhet
samt under helger när det är tävling eller annan verksamhet. Bemanningen har sköts av ideellt arbetande
medlemmar.
Årets omsättning uppgick till 190 915 kr (281.811 kr föregående år) med en förlust på -12 376 kr (+73.590 kr
föregående år).
Det låga resultatet beror på bl.a:
· Lägre intäkter på den dagliga bemanningen i caféet
· Lägre intäkt för Adventshoppet
· Färre antal tävlingar och event
· Kostnadsökning pga två st stora inköp i början på 2015 jämfört med 2014
· Klubbkläder som kommer att faktureras under 2016
· Ökning av varulager för 2015 är mer än 10.000 kr
Försäljningen under kvällstid har i huvudsak bestått av kaffe, läskedrycker, kakor, glass och godis samt korv med
bröd och piroger. Under tävling/event har, förutom ordinarie meny, serverats lagad mat bl.a dagens lunch och
TFRKs hamburgare.
Caféet har sponsrats med en godis- o kaffeautomat från Pelican Rouge Coffee Solutions AB vilket vi är väldigt
tacksamma för och vår kunder är väldigt nöjda:)
Caféet investeringar under år 2015 har varit ombyggnad av vindsförrådet och värmekantiner för att kunna
erbjuda våra kunder högre och enklare service med självservering.
Cafésektionen vill tacka alla medlemmar för de ideella insatser som har gjort det möjligt att skapa ett positiv
bemötande för TFRKs kunder.

Ekonomisk översikt
2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

Nettoomsättning
Årets resultat
Balansomslutning

4 491 400
225 437
2 574 660

4 471 597
389 373
2 582 150

4 063 000
-207 500
2 023 300

4 046 800
297 600
2 299 200

3 796 100
-282 800
2 292 000

Soliditet, %
Kassalikviditet, %

44
98

35
71

26
50

32
57

19
36

Dispositioner beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Avsättning Reparation/Undehåll/Investeringar

906 431
25 436
200 000

Totalt

1 131 867

Summa

1 131 867

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Årets resultat

Not

2015-01-012015-12-31
2015

2014-01-012014-12-31
2014

1

4 491 400

4 471 597

2

1 331 109
5 822 509

47 523
1 170 612
5 689 732

-1 073 153
-1 328 651
-2 759 894

-1 147 300
-50
-1 031 647
-2 597 342

-428 247
232 564

-357 769
-152 542
403 082

38
-7 165
225 437

536
-14 245
389 373

-200 000
25 437

389 373

25 437

389 373

3
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

4

324 579
936 077
1 260 656

544 322
-36 375
972 528
1 480 475

1 260 656

1 480 475

154 241
154 241

150 128
150 128

496 893
42 704
127 286
666 883

562 560
7 058
74 995
644 613

-

1 484
1 484

492 880

305 450

Summa omsättningstillgångar

1 314 004

1 101 675

SUMMA TILLGÅNGAR

2 574 660

2 582 150

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

5

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

1 131 867
1 131 867

906 431
906 431

1 131 867

906 431

257 240
257 240

16 416
313 930
330 346

68 736
111 821
42 863
90 312
871 821
1 185 553

102 320
117 897
8 871
94 769
1 021 516
1 345 373

2 574 660

2 582 150

900 000
-

900 000
-

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Företagsinteckning
Ansvarsförbindelser
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreninger (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
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Allmänna upplysningar
Fodringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden respektive nominella belopp där
annat inte anges.
Redovisningsprinciperna är, där annat inte anges, oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Det innebär att
föreningen redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp alternativt kontant belopp). Avdrag
görs for lämnade rabatter.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Nya ridhuset
Uteboxar och containerstallar
Markanläggningar
Förbättringsutgifter stall
Hästar
Inventarier
Traktor och andra transportmedel

10%
10%
5%
5%
14,3%
20%
20%

Statliga och kommunala bidrag
Bidrag från stat och kommun redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget
kommer att erhållas och föreningen kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget.
Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag får uppskjuten skatt) i procent
av
balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Noter
Not 1 Nettoomsättning
Nettoomsättning per rörelsegren
2015-01-012015-12-31
2015

2014-01-012014-12-31
2014

Ridskolan
Tävlingssektionen
Cafésektionen
Ungdomssektionen
Anläggning
Privatstall
Demokrativerksamheten

2 911 563
485 241
190 915
18 867
63 953
610 920
209 941

2 929 908
651 775
282 613
18 990
55 920
503 340
29 051

Summa

4 491 400

4 471 597

2015-01-012015-12-31
2015

2014-01-012014-12-31
2014

211 769
104 701
25 796
276 421
183 600
15 838
67 095
445 889
1 331 109

61 540
105 604
41 198
240 085
281 399
8 016
14 000
56 843
361 927
1 170 612

2015-01-012015-12-31
2015

2014-01-012014-12-31
2014

Män
Kvinnor

2
5

1
6

Totalt

7

7

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Kommunala bidrag
Statliga bidrag
EU bidrag
Bidrag för arbetskraft
Idrottslyftet
Vinst avyttring anl tillg (hästar)
Sponsorintäkter
Övriga bidrag samt Försäkringsersättning
Övrigt
Summa

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Summa

2015-01-012015-12-31
2015

2014-01-012014-12-31
2014

2 051 323
708 571

1 856 188
682 406

99 724

106 664

2 759 894

2 538 594

2015-12-31

2014-12-31

2 752 679
2 752 679

2 752 679
2 752 679

-2 208 357
-219 743

-1 988 614
-219 743

-2 428 100

-2 208 357

324 579

544 322

2015-12-31

2014-12-31

1 509 727
80 225

475 025
563 500
-388 750
649 775

Not 4 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

1 589 952
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut

-531 126
-122 749
-653 875

-437 341
388 750
-19 441
-68 032

936 077

581 743

2015-12-31

2014-12-31

906 431
200 000
25 436

724 587
-207 529

1 131 867

906 431

Utgående bokfört värde avseende hästar uppgår per 2015-12-31 till 477 083 kr.

Not 6 Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Resultat fg. år
Anläggninsfond
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

389 373

13(13)

Trollhättans Fältrittklubb
863000-4060

Underskrifter
Trollhättan 2016-02-16

Kjell Söderlund
Styrelseordförande

Linn Kristansson
Ledarmot

Björn-Inge Lindblad
Ledamot

Anders Knutsson
Ledamot

Per Ericsson
Ledamot

Claes Peterzén
Ledamot

Emelie Björklund Andersson
Ledamot

Ann-Christine Tornebjer Torslid
Suppleant

Anna-Karin Olsson
Suppleant

