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                     Ordförandes ord 
 
 
Året 2018 är till ända och här kommer till årsmötet en summering på det arbete som gjorts av 
oss i styrelsen, av verksamheten och personalen, övriga kommittéer och medlemmar. 
2018 har varit ett år som haft stort fokus på utveckling av vår verksamhet och det efterlängtade 
kommande byggprojektet på anläggningen NHRK. 
 
Styrelsens främsta uppgift har varit att gå igenom NHRK´s behov för renoverad, uppfräschad 
anläggning. Styrelsens har kontinuerligt fört dialog med kommunen som har öppnats upp 
avsevärt och vi har därigenom intensifierat vårt samarbete kommunen. 
Vi har kommit överens och beslutat följande med Kungsbacka kommun: En budget på 11 MSEK 
som ska användas till ny, topprenoverad utebana, renovering eller nybyggnation av lilla 
ridhuset. 
Detta ska påbörjas vår/sommar 2019 med utebanan, därefter ridhus. 
Renoveringar av hagar, ny gödselplatta ingår också i byggprojektet. 
Det privata stallet kommer antingen att ersättas med nytt stall eller renoveras och eventuellt 
kompletteras med uteboxar. 
 
Ekonomi och lönsamhet är fortfarande stora frågor för NHRK tillsammans med det ideella 
engagemanget hos medlemmarna. 
Det inte är helt enkelt att få en ridskola att gå ihop, eftersom hästar är dyra i drift och lätt får 
förslitningsskador. Vi kämpar ständigt med stora utgifter, vi behöver därmed vara 
kostnadseffektiva och sparsamma i den mån det går samt att sträva efter ekonomiska mål som 
ger oss intäkter och lönsamhet i klubben.  
Det ekonomiska arbetet fortsätter för en framtida stabil grund med kontroll på kostnad och 
intäkt. När byggprojektet slutförts och anläggning är färdigställd behöver vi rikta in oss på att 
jobba mer med tillväxt och utveckling för att vi ska få en bättre ekonomi och klara av de 
hyresökningar vi kommer att få av kommunen i och med de renoveringar de kommer att 
bekosta (läggs på hyran). 
Vi behöver öka vårt antal ridande elever, jobba med effektiviseringar i vår produktion samt öka 
antalet tävlingar och tävlingsintäkter. Den nya utebanan är tänkt att hjälpa till med detta. 
 
Personalen på NHRK är tillsammans med hästarna vårt främsta verktyg i vardagen. Det är viktigt 
att de trivs med arbete, styrelse och kollegor och att hästarna mår bra. De drar ett tungt lass. All 
eloge till samtliga anställda på NHRK. 
 
Hästarna är viktiga. Vi har under året köpt och även avyttrat flera hästar. Det är ett kontinuerligt 
arbete att hitta rätt hästar till verksamheten till ett rimligt pris. Ibland blir det jättebra, ibland 
mindre och det är en uppgift som alltid pågår och som verksamheten lägger mycket tid på. Nu 
har vi många fina hästar hos oss, som vi är väldigt stolta över och de betyder mycket för oss. 
 
Under året har tävlingssektionen genomfört ett antal tävlingar, vi vill speciellt nämna Halloween 
dressyr meetinget i november som blev stor succé. Stor tack till alla som organiserat och hjälpt 
till i detta arbete. 



 
 
Vi vill att fler intressanta tävlingar ska genomföras 2019 och att vi också ska kunna hålla fler 
hopptävlingar samt växla upp till fler nationella tävlingar. De är en stor intäktsförstärkning och vi 
behöver engagemanget från er medlemmar för att lyckas, då vi är en ideell förening där alla 
krafter måste hjälpas åt.   
 
Jag vill tacka styrelsen för allt ideellt arbete som utförts, tacka all vår personal och er 
medlemmar för alla insatser under 2018 samt för att ni vill arbeta och rida hos NHRK. 
 
NHRK ser positivt på framtiden, det är nu vi har möjligheter att sätta vår ridklubb på Sveriges 
hästkarta – vi har fantastiska möjligheter. 
 
Jag avslutar nu mitt uppdrag i styrelsen och vill tacka för dessa 3 åren jag varit med.  
 
 
 
Ulrica Alderhell 
Ordförande 
Februari 2019 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ridskolan 

 
Under 2018 har vi arbetat mycket kring utveckling och nytänkande kring ridskolan. Vi har haft 
stort fokus på att få in fler elever och även behålla de elever vi har.  
 
Vi har under året varit uppe i ca 320 elever som mest vilket är en ökning från förra året. 
 
Stabil personalgrupp och bra kvalité på lektionerna lönar sig. Vi har arbetat aktivt under hela 
året med att försöka hålla ett stadigt inflöde av elever och mycket reklam har delats ut, speciellt 
i terminsskiftena.  
 
Ett annat fokusområde har varit att nyinvestera i saker som sparar arbetstid och effektivisera 
personalens scheman. Vi har haft fler dubbla lektioner vilket ha lett till fullare grupper och 
bättre tider för de anställda. Egen utvärdering på detta kommer att göras ur flera perspektiv.  
 
Ridskolan har 25 hästar och ponnys. 15 st av dessa ägs av ridskolan och resten hyrs in. Ett till 
fokusområde under året har varit att investera i hästar så att vi kan äga flera själva. Vi har även 
satsat på att köpa in mer utrustning till dem. I perioder har det varit en del skador på våra hästar 
vilket kan förklaras med att vi har fått köpa in många nya och det tar tid att få in dem i 
verksamheten. Vi har arbetat strategiskt med en plan för hur vi går tillväga med hästar som inte 
trivs eller är skadade i verksamheten för att minska kostnaden med hästar som inte är 
lönsamma.  
Vi behöver fortsätta att investera i fler hästar för att kunna utöka ridskolan med fler elever.  
Personalen har varit delaktiga i byggprocessen med Kommunen.  
 
Personal, har bestått av:  
Elin Zachrisson, Eva Sundén, Maria Person, Pernilla Jansson, Anki Strömberg, Anna Berntsson, 
Sandra Gustafsson, Frida Westberg, Frida Olsson och Carina Löfving.  
Helgpersonalen och cafeteria personalen har arbetat på duktigt under året och vi är mycket 
tacksamma för att ni gör ett bra arbete.   
 
Ridskolan har under året anordnat flertalet aktiviteter för ridskoleryttare och privatryttare. Det 
har även anordnats privatlektioner, barnkalas, blåbärshoppningar och extra kurser.  Projekt som 
genomförts under året genom idrottslyftet är ideellt engagemang för ungdomssektionen.   
 
Vi är mycket tacksamma för all ideella hjälp våra medlemmar har bidragit med!  
 
Verksamhetsledare  
Elin Zachrisson med  
Personal     
 
 

                                        



  Verksamheten 
      

Positivt gjort 2018 och inför 2019 
Klubben blev även i är certifierade av såväl ridsportförbundet som kommunens Hälsocertifiering 
 
Ridsport blev friskvårds berättigat under 2018. Vi har anslutit oss till Actiway, friskvård för 
företag och skriver friskvårdskvitton, vilket lockat många vuxna ridande till ridskolan. 
 
Käpphäst har kommit igång som en del i klubbens verksamhet. Träffar med hoppning, workshop 
med pyssel och käpphästtävling och vi var med på aktiviteten ”Idrott för alla” med SISU i KBA. 
Stort helsidens reportage i Norra Halland. 
 
En dag för att stärka klubbens varumärke har genomförts med styrelse och personal. Detta har 
medfört mer ny tänkande med fokus på livsglädje, överraskningsmoment. Citat på 
anläggningen, färger som följer loggan, Hawaii-cup med kransar, blommor, Hawaii inspirerad 
mat mm. Nytt med teori med friskvårdstänk from 2019 i att man ska hitta livsglädje och 
gemenskap i stallet. 
 
Vår stora Halloween-tävling ökade i år och drog fler startande än förra året. 
 
Klubben har investerat i nya hästar och äger nu 15 st egna till ett värde av 664 000 kr februari 
19. Vi bygger upp klubbens hästbestånd för att kunna köra fungerande ridskola hela terminerna 
och kunna utöka lägerverksamhet, kurser och privatlektioner så stor del som möjligt av året. Vi 
behöver investera i ytterligare hästar framöver. Egna hästar förfogar man över hela året och 
slipper kära fram och tillbaka till uthyrare.  
Klubben har även investerat i mer utrustning till hästarna, sadlar mm. Hyr avtalet med Jensen 
går ut i nov 19. Vi har även investerat i vårt hindermaterial och anläggningen. Vi har även satsat 
på att investerat i ett tidtagarur. 
 
Vi har numera fungerande datorer, skrivare så att den administrativa delen kan genomföras på 
ett mer tillfredställande sätt. Ridskoleprogrammet och bokföring ligger i molnet som inte längre 
medför de problem som uppstod mot den ständigt strulande servern. 
 
Medlemsinloggen ” Min ridskola” har utvecklats för att underlätta anmälningar till kurser, ”Min 
insats”, Teori, Avbokningar och igen ridningar mm för att underlätta för personal och 
medlemmar. 
 
En ny teorisatsning har påbörjats där man kan välja vilken/vilka teorier man vill gå på, startat nu 
under VT 2019. Mer valfrihet till ridande eleverna och möjlighet även för privata medlemmar att 
vara med. Detta frigör tid för att komma igång med Pay& Jump för privatryttare några kvällar 
under ridskoleterminen. 



En satsning med fler Pay& Jump (1 gång per månad) kommer att starta under VT 19. Detta för 
att locka fler privata medlemmar för att kunna få ihop ett gäng som kan vilja få igång fler större 
hopptävlingar på klubben, 
 
Poängjaktens planering har påbörjats och ska börja under 2019. En chans att komma upp i olika 
nivåer efter man samlat i poäng. Man kan välja mellan olika vinster/ersättningar i olika 
poängnivåer. En möjlighet för eleverna att få tack för sina insatser och möjlighet att skapa 
mertillfällen inom såväl tävling, anläggning som aktiviteter med hjälp av dessa extra insatser. 
 
Cafékort har införts där man kan köpa 100, 200, 300 kr för att spara in på bankavgifter och mer 
jobb då Swish ska stämmas av och kassor räknas. 
 
Vi har fått ihop en fungerande likviditet. En mall där likviditeten kan fyllas i varje månad och en 
uppföljning på detta med såväl personal som styrelse. Detta har inte funnits tidigare. Klubben 
har under sista 2 åren inte haft några påminnelseavgifter eller inkasso utan kunnat betala alla 
leverantörer i tid.  
 
Vi har tittat på besparingar och avvecklat vissa dyra lösningar t ex sopcontainern har ersatts 
med soptunnor, torky har ersatts med tvättlappar.  Detta främst även för ett utvecklat miljötänk 
på klubben. 
 
Personalen har börjat titta på lösningar för att underlätta och spara tid i stallarbetet. Det har 
investerats i höhäckar i hagarna och vattenkoppar med flottör för att inte behöva ha 
vattenhinkar till de hästar som ej dricker ur vattenkopp. Funderingar på hur gödselhanteringen 
kan underlättas och bli billigare och ur hantering med vatten till hagarna kan underlättas. I 
stallet kommer behövas satsas mer pengar för att få en vettigare arbetsmiljö. 
 
Kassören har upprättat tydliga mallar för att kunna följa lönsamhet i de olika delarna i klubben 
och tydliggjort hur mkt de påverkar om vi har för få ridande i förhållande till den stora 
anläggning vi har.  
 
Därav har stort fokus lagts på att behålla de elever vi har men även marknadsföra oss för att få 
fler. Vi har tryckt upp broschyrer med information som lämnats ut till eleverna. Nu under 
januari, februari 2019 kör vi en annonskampanj i flera olika tidningar. 
 
Personal har anställts till bättre anställningsförhållanden, med rimligare, hela tjänster, löner och 
arbetsförhållanden än tidigare. 
 
Styrelse och delar av personal har haft tät kontakt och möten med kommunen angående bygget 
som nu ska komma till stånd, med bla utebanor 
 
Vi har haft flera ungdomar som gått ungdomsledarkurser, nya ridlärare har gått Plattformen, 
Elin har varit på ledarskapsutbildning samt andra matnyttiga utbildningar. Elin har vid sina 
möten skapat kontakter som gjort att hon blivit tillfrågad och tackat jag till att sitta med i en 
grupp i Halland för man har hört att Nhrk har så många nyskapande idéer. 



Vi har kommit igång med Drop in ridning som även privata medlemmar som står på klubben kan 
vara med på utan att betala.  
Sålt fler 10 kort och fler Privatlektioner som leder till att fler kommer till klubben varje vecka. 
 
Våra läger har varit jättepopulära och vi har haft fler anmälningar i år än tidigare. Vi har haft fler 
barnkalas under året som har varit ett positivt tillskott. 
 
Maneger har varit uthyrda till Hundtävling, Körsällskapet mm  
 
Vi har fått igenom sökta bidrag från flera olika håll t ex foderbidrag pga ökade foderkostnader, 2 
st idrottslyft för Ideellt engagemang och varumärkeslagen, SISU bidrag till Käpphäst, Utbildning 
för personal mm. Dessa utöver de ordinarie bidragen för läger, aktivitetsstöd, häst mm 
 
Vi har genomfört Familjedag och Lucia/Julfirande med många besökande och med intäkter 
genom lotterier, försäljning, café mm 
 
Hoppas på ett positivt 2019 med fokus på utveckling för såväl ridskola, tävling och övriga 
aktiviteter! 
 
 
 
 
Ridskolan med personalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Tävlingssektionen 
NHRK tävlingar 2018:  

 
 

Arrangemang 2018: 

    
 
 

12 st. Tävlingsdagar genomförda från Lätt till Svår klass, upp till Ponny Kür och Grand Prix.  
3 st. Arrangemang med Pay & Ride / Pay & Jump. 
 
 



 

NHRK är en uppskattad tävlingsplats och vi har mottagit positiv feedback.  
Tävlingssektionen har utvecklats och nya funktionärer har lärts upp. Fler ansvarstagande 
funktionärer behövs dock, som alltid.  
 
Förutom att det är kul med tävling så medför det ett ekonomiskt tillskott till klubben.  
 
Sponsorer har stöttat tävlingarna, vilket vi är mycket tacksamma för. Arbetet med sponsorer 
behöver fortsätta i stor omfattning även framåt.  
 
Stort tack till alla som ger det lilla extra till klubben för att vi ska lyckas. 
 
Tränare överdomare och domare inom klubben har gått obligatorisk fortbildning.  
 
Utökad teori till våra medlemmar har varit omtyckt och ger bra kunskapshöjning. 
 
Grönt kort utbildning har genomförts för blivande tävlingsryttare med föräldrar. Kursen är alltid 
öppen för övriga intresserade eftersom den handlar om säkerhet, hästhantering och 
förhållningssätt till stor del. Välkommen med din anmälan inför 2019. 
 
Klubbmästerskap 2018 resultat: 
Dressyr 
Ridskolan Cajsa Elfstrand 
Häst Greta Ödman 

 
Hoppning 
Ridskolan: Emma Liljehammar 
Ponny: Alissa Dyhre Ericsson 
 
Framgångsrika ryttare 2018 enligt SVRF:s rankingpoäng. Poäng räknas från och med regional 
tävling.    
Dressyr   
Young Rider: Wilma Hanning 
Senior: Natalie Oldfors 
 
Hoppning 
Ingen 

  
Med hopp om att 2019 blir ett bra år tillsammans med våra fyrfota vänner! 
 
 
LYCKA TILL Tävlingssektionen  
 
  
 



                                          US Cavaletti 
                         

 
Cavaletti har under det gångna året haft ett antal möten med aktiviteter med bra närvaro.  
 
Under året har Cavaletti växt och blivit fler i Ungdomssektionen.  
 
Under år 2018 gick två medlemmar Ungdomsledarkursen och är numera färdigutbildade 
ungdomsledare, detta har och kommer fortsätta hjälpa till att driva sektionen på ett bättre sätt.  
 
Vår tanke med att köpa en egen häst till ungdomssektionen under 2018 ändrades då vi hellre vill 
driva in pengar för att ha kul tillsammans och skapa en bättre gemenskap. 
 
2019 har sektionen satt upp som mål att börja bygga upp någon form av egen styrelse vilket vi 
ser som en möjlighet för ungdomarna i Cavaletti att engagera sig mer och få ta del av ansvaret 
för Sektionen. 
 
Ordförande, Inez Vejfors 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



Anläggning 
 
 
Detta året har dominerats av arbete runt byggprojektet. Kommunen beslutade år 2013 att 
införa aktiv hästhållning på NHRK och avsatte då 11 milj. till detta. Planeringen har pågått i 4 år 
och förutsättningarna har ändrats under tiden.  
 
I början av 2018 var budgeten 6 miljoner och kommunen hade bestämt att investering skulle 
göras i ridhus och stall istället för aktiv hästhållning.  
 
Under året har kommunen presenterat en konsultrapport i samarbete med föreningen där olika 
behov redovisas. Detta parallellt med en ökad dialog med kommunen har resulterat i en önskad 
översyn av hela anläggningens behov. Investeringsbudgeten är åter 11 milj. dock finns 
ytterligare behov i framtiden som ej ryms inom den beslutade budgeten. 
 
Mycket arbete har lagts på analys av behov, kostnadsberäkningar, planering och 
faktainsamlande inför olika möjliga alternativ gällande ridhus, stall, gödselanläggning, hagar, 
belysning och utebana.  
 
Det har även gjorts beräkningar av hyrespåverkan utifrån investeringsnivå. Målet är att 
prioritera de mest nödvändiga och kostnadseffektiva åtgärderna utifrån en helhetssyn på 
anläggningen kopplad till en framtidsvision för föreningen. Vi har idag en bra och framåtriktad 
dialog med kommunen. 
 
Bidragsansökningar till den önskade utebanan har gjorts till Riksidrotts-förbundet och Allmänna 
Arvsfonden. Besked om medel erhålles väntas under våren.  
 
Under året har också strävats mot en ökad samverkan med kommunen runt vilka åtgärder som 
bör prioriteras gällande underhåll. 
 
Kommunen har bytt bänkskivor i caféet, utfört en del elarbete och inventeringar. Ytterligare 
åtgärder väntas under kommande år.  
 
Under arbetsdagar och andra tillfällen har också gjorts mycket arbete med hjälp av våra 
medlemmar tex. målning av räcke på läktaren, tömning av gamla manegen, målning av hinder, 
uppsättning av belysning, inredning av ungdomsrum och allmän städning.  
Vi är som vanligt väldigt tacksamma för den hjälp klubben får av medlemmarna till sin fortsatta 
existens.  
 
 
Anläggningsgruppen 

                                                 



           Ekonomi 

 

 
 
 
Nettoomsättning  
I denna del ingår Ridskola, Tävling, Café samt uthyrning stallplats, medlemsstall. Totalt sett har 
omsättningen ökat både jämfört med föregående år och budget. Intäkt för ridavgifter ligger 
lägre än budget eftersom vi inte har haft det antal ridande som vi satt som mål i budget. 
Tävlingsverksamheten har haft högre intäkter än budgeterat liksom café och extra aktiviteter. 
 
Erhållna bidrag 
Ett aktivt agerande kring bidragssökande för våra aktiviteter har lett till ett bra intäktsbidrag. 
 
Övriga intäkter 
Här ingår hyresintäkt för boningshuset samt försäkringsersättning för avlivade hästar. 
 
Direkta kostnader  
Kostnader som är direkt hänförbara till verksamheten såsom hyra ridskolehästar, foder, 
veterinär och hovslagare samt café inköp och tävlingspremier. Foder och veterinär är poster 
som ligger en bit över budget. Tävlingskostnader (domararvode, uppställning, premier osv.) 
ligger över budget men återfinns också bland intäkterna. 
 
 
 

Resultaträkning NHRK 2019

Intäkter Resultat Budget Resultat Budget Budget

Nettoomsättning 4 390 485 4 571 100 4 805 788 4 732 120 5 102 682

Erhållna bidrag 490 965 444 500 553 344 448 500 458 500

Övriga intäkter 171 698 35 000 221 400 121 400 121 400

Summa intäkter 5 053 148 5 050 600 5 580 532 5 302 020 5 682 582

Kostnader

Direkta kostnader 1 305 065 1 344 000 1 612 597 1 212 880 1 373 403

Övriga externa kostnader 1 151 856 1 000 200 1 036 630 987 264 1 016 700

Personalkostnader 2 547 692 2 615 000 2 931 242 2 906 435 3 067 138

Nedskrivning Hästar 0 0 0

Avskrivning inventarier 73 310 75 000 67 729 73 120 83 300

Avskrivning hästar 37 431 0 49 844 62 000 77 300

Övr rörelsekostnader 57 525 0 139 174 50 000 60 000

Finansiella poster 5 143 10 000 835 10 000 2 000

Summa kostnader 5 178 022 5 044 200 5 838 050 5 301 699 5 679 841

Resultat -124 874 6 400 -257 518 321 2 741

2017 2018



Övriga externa kostnader 
Här ligger kostnader för hyra och underhåll av anläggningen samt kontor. Även försäkring av 
verksamhet samt hästar ligger här. Kostnaderna ligger något lägre än fg år och i nivå med 
budget. 
 
Personalkostnader  
Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Högre nivå än fg år är vilket beror på fler 
anställda och färre inhyrda timmar. Även skillnader i anställningsvillkor vilket leder till högre 
kostnader men med förhoppning om ökad stabilitet. 
 
Avskrivning hästar 
Avser våra egna hästar, avskrivning görs på 10 år från och med 2017. 
 
Avskrivningar inventarier 
Diverse inventarier inkl sadlar. Den stora posten är avskrivning traktor och fyrhjuling. 
 
Årets resultat 2018 
Resultatet för 2018 blev återigen negativt. I ekonomiarbetet har fokus under 2018 legat på 
likviditet. Prognos över in och utbetalning månad för månad har upprättats vilket varit ett bra 
verktyg för verksamheten att göra rätt prioriteringar och ökat fokus. Under 2018 har 
utbetalningar kunnat genomföras i tid. Det negativa resultatet har även 2018 finansierats av ett 
kortfristigt lån från Kungsbacka kommun avseende hyran med avsikt att tillåta investering i nya 
hästar vilket också skett. Från och med januari 2019 betalas 50% av hyran med ambition att öka 
det till 100% senare under året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget 2019 
Budgeten för 2019 är väldigt utmanande och det kommer att krävas en tydlig plan för att nå 
den. Att öka antalet ridande elever är det viktigaste prioriteringsområdet.  
De verksamhetsgemensamma kostnaderna (anläggning och personal) är höga vilket kräver att vi 
använder det vi har på ett optimalt sätt; såväl personaltimmar som anläggning, hästar och Min 
insats tid.  
 
I budget för 2019 har ingen hänsyn tagits varken på intäkter eller kostnader till den förstående   
byggnationen på klubben. 
 
 

Balansräkning NHRK  2018 

Tillgångar 
Ing balans  Förändring Utg balans 

Inventarier 196 729 -47 804 148 925 

Hästar 388 263 34 017 422 280 

Finansiella tillg 582 -582 0 

summa anläggningstillg. 585 573 129 885 571 204 

        

Lager 29 909 -10 368 19 541 

Övriga kortfristiga fordringar 968 174 223 572 1 191 746 

Kassa och Bank 87 026 189 334 276 360 

summa omsättningstillg. 1 085 109 -147 513 1 487 647 

        

Summa tillgångar 1 670 682 -17 628 2 058 851 

        

Eget kapital och skulder       

Eget kapital 726 269 257 518 983 787 

Lån från medlemmar -38 700 -12 681 -51 381 

Kortfristig skuld Kba kommun -307 110 -358 532 -665 642 

Övriga kortfristiga skulder -2 051 141 -274 474 -2 325 615 

Summa skulder -1 670 682 17 628 -2 058 851 

 
Anläggningstillgångar 
Inventarier 
De stora posterna i vårt anläggningsregister är traktorn, fyrhjulingen samt  tidtagarur 
(anskaffat 2018). Övriga poster är sadlar 
 
Hästar 
Värdet av de hästar som ägs av NHRK Bomerang, Mizzy, Seven, Miro, Cummin, Amigo, Monty, 
Easton, Pelle, Otto, Rosa och Dreamgirl. 
 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar samt upplupet aktivitetsstöd för 2018. Kassa, bank har ökat under året. 
 



 
Skulder 
Lån från medlemmar 
Nytt lån under året för inköp av tidtagarur – avbetalning sker löpande 
 
Övriga kortfristiga skulder 
Avser framförallt förutbetalda ridavgifter och medlemsavgifter för vårterminen  2019 
fakturerade under 2018. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Kassören  

 
 
 
 

Resultat per verksamhetsgren 2018

Ridskola

Tävling 

(inkl Pay & 

Jump) Medlemstall

Café 

(inkl 

personal)

Event & 

övr 

aktiviteter TOTAL

Intäkt 3 975 472 363 450 590 648 249 232 113 708 5 292 511
Hästar
avskrivn. & hyra, vinst /förlust -247 824 -247 824
Löpande hästkostnader 
Vetrinär, hovsl, förs, transp. -486 403 -486 403

Foder & strö -347 712 -171 261 -518 973
Övriga kostnader ridskolan
sadlar, ridsportsförb, personalkläder -273 078 -273 078

0

Kostnader övr verksamhet -193 021 -213 023 -39 647 -445 691

Brutto resultat 2 620 457 170 429 419 387 36 209 74 061 3 320 543
Budget 2018 2 831 286 120 700 424 690 500 59 000 3 436 176

utfall / budget -210 830 49 729 -5 303 35 709 15 061 -115 633

Personalkostnad (exkl cafe) 2 894 729
Anläggningskostnad
hyra, maskiner, gödselhantering 683 330

Summa verksamhetsgemensamma kostnader 3 578 059

Budget 2018 3 435 855

utfall / budget 142 204

Årests resultat -257 516

Budget 2018 321

utfall / budget -257 837
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