Ekonomisk rapport 2018

Under 2018 har ridskolan investerat i 4 stycken nya hästar/ponnies och sålt 2 hästar/ponnies. 2018 har
kantats av extrem torka tillsammans med en ovanligt blöt höst 2017 och detta har som följd blivit en
stor foderbrist runt om i hela landet. Foderkostnaderna sköt i höjden och många tvingades att importera
foder utomlands, även spånet som används till bäddarna har ökat i pris då man inte haft tillåtelse att
köra ut i skogarna och avverka p g a brandrisken. Med en prisökning på mer än 100% på höstens foder
blev det en stressig höst ekonomiskt men tack vare noggrant och hårt arbete från personalen kunde vi
säkerhetsställa svenskt foder som räcker vårterminen ut. Kommunen har gett ett ekonomiskt stöd till
ökade foderkostnader till kommunens ridskolor som tacksamt togs emot.
Tävlingssektionen och cafeterian har som varje år bidragit till stort tillskott och det är en utav de
viktigaste intäkterna vi har som gör att anläggningen kan drivas utan underskott. Detta året har utan
tvekan varit det mest lönsamma tävlingsåret ur ekonomiskt perspektiv. Många tävlingar, stort antal
startande och hårt arbete från funktionärer har gjort ett stort överskott att täcka resten av föreningens
utgifter med. Och vi har kunnat investera i nytt dressyrstaket och 10 nya boxar till vårt tävlingsstall för
att säkerhetsställa fortsatta goda intäkter. Vi har även i år investerat i fiber och bytt bokföringssystem.
Ridskolans intäkter uppgick till 2 795 tkr (2 370 f gå tkr) Tävlingssektionens intäkter uppgick till 1 394 tkr
(f gå 930 tkr) Cafeterians intäkter uppgick till 273 tkr (f gå 153 tkr) och anläggningens intäkter uppgick till
282 tkr (f gå 237 tkr). Totala blygsamma 278 kr i resultat men med årets investeringar och ökade
foderkostnader ett bra resultat!
Under 2019 satsar vi fortsatt på anläggningen som vi tillsammans med kommunen skall investera i för
framtidens tävlingar, arrangemang och ridskoleverksamhet.
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
1 274 249

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

278
1 274 527

Disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

278

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2017-01-01

2018-01-01

2017-12-31

2018-12-31

3 224 422

3 999 253

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga externa intäkter
Summa rörelsens intäkter

742 441

999 266

3 966 863

4 998 519

-1 609 555

-2 108 595

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-540 911

-704 414

-1 958 6788

-2 035 825

-126 041

-137 285

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-0

-0

-268 322

12 399

Intäkter från värdepapper

0

0

Ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

-10 000

-11 985

0

0

-278 322

277

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter
Nedskrivningar av värdepapper
RESULTAT EFTER FINANSNETTO
Bokslutsdispositioner

0

0

-278 322

277

0

0

-278 322

277

2017-12-31

2018-12-31

Byggnader och mark

247 560

221 092

Hästar

451 763

494 680

RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
Belopp i kr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg
Summa anläggningstillgångar

66 079

71 074

765 402

786 846

89 540

67 609

68

568

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

0

89 608

72 307

Kassa och bank

803 375

964 219

Summa omsättningstillgångar

892 983

964 219

1 658 385

1 823 672

2017-12-31

2018-12-31

1 552 571

1 274 249

SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning
Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

-278 322

277

1 274 249

1 274 526

14 000

14 000

14 000

14 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder

0

0

0

0

Leverantörsskulder

85 500

182 445

Skatteskulder

44 044

47 661

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 711

3 487

237 880

301 253

370 135

534 846

370 135

534 846

1 658 385

1 658 385

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendationer.
Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

