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SAMMANFATTNING EKONOMISK RAPPORT 2018
2018 har varit ett utmanande år, inte minst på grund av den extrema torka som höll i
sig under en lång tid och som gjorde att det blev en stor foderbrist runtom hela landet.
Det gjorde att det blev en utmaning att få tag på foder överhuvudtaget och kostnaden för
det foder som funnits tillgängligt har skjutit i höjden och i kölvattnet av det så även priset
på strömaterial och kraftfoder.
Tack vare bra dialog och stor förståelse från kommunen så fick vi ett foderbidrag,
vilket täckte en del av de ökade kostnaderna för foder och det togs tacksamt emot.
Utöver den rådande foderbristen så drabbades vi av ett bakslag med att föregående års skörd
hösilagebalar var obrukbara. Dessa fick vi kassera i sin helhet, vilket gjorde att vi förlorade
ett stort lager som vi hade sedan året innan och därmed var tvungna att ersätta dessa
med nya balar och då till ett mycket högre pris.
I slutet av april blev vi beviljade ett investeringsbidrag av kommunen för att kunna byta
ut boxarna i lektionsstallet. Bidraget skulle täcka en del av renoveringen, medan ridskolan
skulle stå för en del själva. Ett utbyte av boxar är endast möjligt den delen på året då vi inte har
någon verksamhet som är i behov av att nyttja stallet och då hästarna kan gå ute dygnet runt,
vilket gör att tidsspannet för att utföra renoveringen är väldigt begränsad. Detta i kombination
med att renoveringen skulle visa sig kosta mer än vi budgeterat samt att oförutsedda kostnader
i form av markant ökning av foderpriser och kassering av stora delar befintligt lager gjorde att vi
var tvungna att skjuta renoveringen på framtiden. I enlighet med reglerna återgick
det beviljade bidraget till kommunen vid årsskiftet.
Kommunen är väl insatta i vår situation vad gäller vår anläggning och var på besök hos oss för
bara någon vecka sedan. Vi har kontinuerliga möten och en bra dialog och de är lika måna som
oss om att Harplinge Ridklubb skall få till en bättre situation vad gäller anläggning framåt.
Under hösten har vi jobbat hårt med att se över samtliga kostnader såsom el och
hästförsäkringar men även personal och vad våra hästar kostar i förhållande till vad de drar in i
verksamheten. Detta har gjort att vi valde att inte rekrytera ny verksamhetschef utan istället ha
ridskoleansvarig i annan form som gör oss mer flexibla vad gäller arbetstid och därmed även vad
gäller kostnad. Det resulterade även i att vi lade ut Bonnie till försäljning då vårt nuvarande
elev-underlag kräver att vi har fler ponnies än storhästar och därmed även kan bära
sina kostnader bättre.
Tyvärr resluterade ett tufft 2018 med -179 tsek. Vi ser dock positivt på 2019 då vi kommer att
märka av det hårda jobb som gjorts under den senare delen av 2018 för att påverka både
intäkter och kostnader.

RESULTATRÄKNING
Föreningens intäkter
Medlems- och anläggn.avgifter
Tävlingsintäkter
Cafeterian
Uthyrning hyrstall
Bidrag
Ridskoleintäkter, ridläger
Ungdomssektionen
Övriga intäkter tex. Uthyrning släp, klippsax förs. klubbart.
Sponsring
Föreningens kostnader
Foder, hästar, utbildning
Ungdomssektionen
Tävlingar
HRK´s tävlingsryttare
Cafeterian
Arbetskraft
Lokal, omkostnader, rep&underhåll, försäkringar mm

2018

2017

114 990
105 963
84 180
104 390
37 636
30 135
189 718
244 441
498 900
322 024
1 182 873 1 179 659
6 280
4 215
46 998
17 531
22 000
27 000
2 183 575 2 035 358

-121 803

122 453

Avskrivningar enligt plan
Hästar och inventarier
Rörelseresultat efter avskrivning

-27 250
-149 053

-33 361
89 092

-5 667

-4 210
5
-12
84 875

Extraordinära intäkter och kostnader
Vinst/förlust vid avyttring av hästar och övr.inv
ÅRETS RESULTAT

Not 2
Not 3
Not 4
Not 5

-573 071 -438 802 Not 6
-2 544
-3 177
-52 913
-60 054
-6 068
-8 229
-20 758
-15 795
-1 253 173 -1 054 488 Not 7
-396 851 -332 360 Not 8
-2 305 378 -1 912 905

Resultat före avskrivning

Finansiella intäkter och kostnader
Bank, post kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Not 1

-115
-154 835

-24 745
-179 580

-4 375 Not 9
80 500

BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar
Lager

Anläggningstillgångar
Inventarier och hästar
Byggnader

SUMMA TILLGÅNGAR

134 569
23 310
84 846
124 232
366 957

223 721
21 058
85 887
62 477 Not 10
393 143

210 252
103 603
313 855

217 247
103 603
320 850

680 812

713 993

120 385
5 545
273 573
399 503

36 875
81 325 Not 11
134 903 Not 12
253 103

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Bundet eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

460 890
-179 580

380 390
80 500

Utgående eget kapital

281 310

460 890

680 813

713 993

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 1
Minskade tävlingsintäkter på grund av färre tävlingsdagar och färre starter vid
sommarträningarna. Öppen bana endast ett par dagar under sommaren.
Not 2
Färre hyrstallsgäster än föregående år. Flera hyrstallsgäster hade sina hästar på sommarbete och
betalade då bara kallhyra under sommarmånaderna
Not 3
Fler bidrag från kommunen än föregående år i form av minihinder med tillhörande lovbidrag samt
bidrag för att stötta för ökade foderkostnader. Vi har även fått bidrag från idottslyftet för att
arrangera kurser och priojekt under hösten såsom grönt kort kurs och ryttarutbildning.
Not 4
Ridskolan har haft ungefär lika många uppsittningar som föreg. år men lovaktiviteterna har minskat.
Not 5
Panteriet, Svenska spel, kurser, uthyrning transport mm
Not 6
Utfört tandkontroll på alla ridskolehästar under våren. Trots att vi har färre hästar så har vi
ökade kostnader för foder och strö på grund av den varma sommaren.
Kuskatorpet hämtade dåligt hösilage som kasserades samt tömde gödselplattan.
Not 7
Ökat antal personaltimmar på helgerna messtadels pga att skötarsystemet togs bort samt en ökad
kostnad jämfört med tidigare år på grund av verksamhetschefstjänsten.
Under hösten var det få ansökningar vid rekrytering av ridlärare vilket resulterade i en högre
timkostnad för inhyrda tjänster.
Not 8
Nytt staket till hagar, installerat vattenkranar i boxar och målat om hyrstall mm.Elkostnaden har ökat.
Not 9
Förlust vid avyttring av Simona och Arijaja.
Not 10
Högre värde på lager med foder och strömedel till följd av ökade priser.
Not 11
Inte så många som betalt ridlektioner och medlemsavgifter gällande 2019 innan årsskiftet
Not 12
Ett investeringsbidrag från kommunen som blev beviljat i mitten på april. Vid genomgång med
boxleverantör skulle projektet kosta mer än budgeterat på grund av svårigheter med planlösning
och andra akuta kostnader såsomökade foderpriser gjorde att vi var tvungna att skjuta
utbytet av boxar på framtiden. Detta resulterade i en återbetalningav erhållet bidrag till kommunen
i form av en faktura som inkom i december 2018 och som betalades i jan 2019.

Styrelsen för HARPLINGE RIDKLUBB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRENINGENS EGET KAPITAL
Styrelsen föreslår att föreningens eget kapital disponeras sålunda
till årsmötet förfogande:
Ing. eget kapital
Årets resultat
SUMMA

460 890
-179 580
281 310

Disponeras sålunda:
Utg. Eget kapital

281 310

SUMMA

281 310

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
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