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SAMMANFATTNING EKONOMISK RAPPORT 2019
Efter att ha lämnat ett utmanande 2018 bakom oss är det med glädje
och stolthet vi i år presenterar årsredovisningen för 2019.
Styrelsen har tillsammans med personal och allra främst ridskoleansvarig Malin Stenström, jobbat
med att gå igenom samtliga kostnads - och intäktsposter samt väldigt aktivt jobbat med månatlig
prognos och likviditetsuppföljning för att längs med vägen i god tid ändra plan och riktning för att
säkerställa en stabil ekonomi.
Malin Stenström har i samråd med styrelsen sett över och ändrat vårt sätt att bemanna
vår verksamhet, både vad gäller stalltjänst och lektionsverksamheten. Det har resulterat i att vi hittat
en bra balans och flexibilitet i vår personalstyrka, vilket gör att personalkostnaderna har minskat
markant och är en stor bidragande faktor till det positiva resultatet.
Under den första delen av året fick vi även i år ett foderbidrag från Halmstad kommun som har
hjälpt till en hel del. Detta tillsammans med att vi fått bra pris på grovfoder levererat
av våra grannar, samt att priset på grovfoder har gått ned en del jämfört med
de extrema priserna 2018, gör att foderkostnaderna är på än lägre nivå en föregående år.
Planen är att fortsätta ett gott samarbete med våra lokala leverantörer av grovfoder.

Utöver ovanstående har vi gått igenom kostnader såsom hästförsäkringar och elförbrukning
bland annat. Under året har vi även fått investeringsbidrag från Halmstad kommun så förutom
renoveringen av lektionsstallet har vi även bytt ut ljuskällorna till LED-lampor vilket kommer
att påverka vår elförbrukning framåt.
Allt detta arbete gör att vi i år har ett resultat på + 164 tsek. Det är ett resultat som behövs
dels för att korrigera vårt egna kapital som påverkades av det negativa reslutatet förra året,
samt att det hjälper till skapa den stabila grund som vi behöver ha att stå på för att
kontinuerligt kunna byta ut vårthästmaterial och ha råd med framtida investeringar som
kommer att behövas för att utveckla Harplinge Ridklubb till att bli en av de främsta
ridklubbarna i Halland. En stabil ekonomi är grunden till väldigt mycket.

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

2019

2018

115 922
63 260
20 019
148 050
596 473
1 046 012
11 015
46 919
16 328
2 063 998

114 990
84 180
37 636
189 718
498 900
1 182 873
6 280
46 998
22 000
2 183 575

-344 877
-3 831
-40 850
-2 000
-11 945
-827 558
-583 598
-1 814 659

Not 1
Not 2
Not 3
Not 4

-573 071 Not 5
-2 544
-52 913
-6 068
-20 758
-1 253 173 Not 6
-396 851 Not 7
-2 305 378

Resultat före avskrivning

249 339

-121 803

Avskrivningar enligt plan
Hästar och inventarier
Rörelseresultat efter avskrivning

-68 950
180 389

-27 250 Not 8
-149 053

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

-5 837

-5 667

-110
174 442

-115
-154 835

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

-10 250

-24 745

ÅRETS RESULTAT

164 192

-179 580

BALANSRÄKNING

2 019

2 018

237 060
16 513
79 628
62 716
395 917

134 569
23 310
84 846
124 232
366 957

242 052
103 603
345 655

210 252
103 603
313 855

741 572

680 812

174 238
31 679
90 154
296 071

120 385
5 545
273 573
399 503

Bundet eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat

281 310
164 192

460 890
-179 580

Utgående eget kapital

445 502

281 310

741 573

680 813

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

Anläggningstillgångar
Inventarier och hästar
Byggnader

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 9

Not 1
Minskade tävlingsintäkter på grund av färre tävlingsdagar. Vi hade paus på hopptävlingar.
Detta för att bygga upp vår tävlingsorganisation som ska planera och utveckla vår tävlingsverksamhet
Not 2
Vi har övergått till en annan form av uthyrning av boxar i hyrstallsgäster. Nu betalar de endast för box
och service. Hyresgästen köper in foder och strö själva.
Not 3
Det stora bidraget är ett investeringsbidrag på 190 tkr för renovering av ridskolestallet.
Vi har även fått bidrag för dyrt foder och strö som köptes in efter den torra sommaren 2018.
Not 4
Vi har dragit ner på antal lektioner och elever på ridskolan för att få bättre kvalite på lektioner och
och ett bättre arbetsklimat för våra hästar. Vi har nu en nivå som känns mer lagom för vår
verksamhet och anläggning.
Not 5
Billigare foder och strö i år. Våra hyrstallsgäster köper in sitt eget foder och strö.
Klubbhästarna har gått ute längre på sommarhalvåret och ätit gräs istället för hösilage.
Not 6
Vi har nu anställd stallpersonal och ridlärare på timmar med avtal för period då verksamheten är igång .
Detta gör att vi får en optimal personalstyrka och kostnad endast för effektiva timmar då vi har
verksamhet. Istället för att anställa en verksamhetschef har vi valt att köpa in den tjänsten på samma
premisser att det endast är för effektiva timmar och ej vid tillfälle på året då verksamheten är mindre.
Not 7
Vi har gjort en stor renovering av ridskolestallet med nya boxfronter och målat om övrigt.
Gjort iordning ridhuset, där vi har preparerat bottnen, sargen och bytt lysrör.
Not 8
Inköp av nya hästar och en traktor samt fyrhjuling med släp. Vi har valt att ändra lite i vår
avskrivningsprincip och skriver nu av hästarna och inventarierna på färre år.
Not 9
Inte lika mycket foder på lager. Inköp görs på avrop istället.

Styrelsen för HARPLINGE RIDKLUBB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019

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

281 310
164 192
445 502

Disponeras sålunda:
Utg. Eget kapital

445 502

SUMMA

445 502

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